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PRAEFATIO. 

Revocatus ad Plutarchi vitas iterum edendas meum esse 

putavi verba eius denuo examinare et quae vel ipse meditando 

adsecutus essem vel ab aliis recte administrata viderem ad 

emendationem eorum conferre. quae nolui ambitiosius ex- 

ornata hoc loco iactare: satis habui suis locis singula simplici- 

ter adnotasse. qua in re sic versatus sum, ut pleno hanc edi- 

tionem recensu eorum locorum insiruerem qui contra libros 

manusceriptos ex solis editorum coniecturis correcti essent, ei 

ul omnes uno quasi obtutu conprehendi possent. ita fecisse 

mihi videor quod et gratum hominibus doctis et utile scriptori 

esset futurum. teneri igitur hoc volo a lectoribus, ut de qui- 

bus nihil viderint adnotatum esse, ea librorum fide edita esse 

existiment. porro in locis vel desperatis vel nondum satis pro- 

babiliter correctis eriticorum conamina indicavi, nec quae 

propter hiatus vitii suspecta essent vel emendare vel adnotare 

neglexi. interpunetionem correxi et refinxi totam ducem s8- 

cutus Immanuelem Bekkerum praeclare eo nomine de Plutarcho 

meritum. 

D. Servestae Anhaltinorum m. Novembri a. MDCCCLVII. 



ADNOTATIO CRITICA. | 

INDEX NOTARUM. 

Br— Bryanus. S -— Sintenis. 
€ — Coraes. Sch — Schaeferus. 
R c Reiskius. St. — Stephanus. 

X -— Xylander. 

Vita Thesei p. 1, 1 Σύσιε Bekkerus, idem posuit Dion. 1 
oblitus id facere Demosth. 1 Anton. 34. — 3,11 ᾿4ϑηνέων 
Sch.: ᾿4ϑηναίων vel ᾿4ϑηνῶν libri. — 12 διηπάτησε] ἐξηπά- 
τησε Cobetus var. lect. p. 219. — 4, 29 σέβονται Vat. id est 
codex Vaticanus: σέβουσι v. — 5, 16 ve καὶ βιάζεσθαι S 
βιάξεσϑαί. τε καὶ vel καὶ βιάξεσϑαι καὶ vel βιάξεσϑαί τε καὶ 
libri, — 32 “ἐξηγούμενος διηγούμενος Cobetus p. 219. — 6, 21 
αὐτόν] evzóg? S. — 22 λόγῳ καὶ δόξῃγαι.: δόξῃ καὶ λόγῳ Y 
— 71,8 φορούμενον) τὸ φορούμενον t 8.— 8,32 Ἕρμει €: 
Ἕρμεῖ: Palmerius, ἕ ἑρμιόνῃ codices , Ἑ ρμίονε v. — 9, 32 ταύτῃ 
8: ταῦτα v. — τέμνων] τεμῶν 8. --- 10, 14 δ᾽ ὁ] δὲ S. — 
11, 8) καλήσια C. — 5 Ἑκαλίνην €: ἰχαλήνην y. — 11,18 
ivi ἡψε pro ἐπέσκηψε etiam Vat. — 12, 22 ἔοικε γάρ] ἔοικε d' 
ἀρ ἢ S. — 25 καὶ λοιδορούμενος del. Cobetus p. 56. — 13, ὃ 
μέρος ἔχει pro μέρος μετέχει eliam Vat. — 32 πιρένου Meziria- 

: πρινός v. — 14, 9 Xxígov ἱερῷ cogitandum utrum con- 
oni possit cum ἕερῷ ᾿Δρτέμιδος c. 31, an id quoque suspe- 

ctum sit habendum. hic quidem σκίρωνος editt. vett., de quo 
cf. Harpocration v. Σκίρον. — 16 ἐπὶ ϑάλασσαν del. Cobetus 
pP. 371. — 15, 17 lacunam notavit S. — 16, 24 τῶν add. R. — 
19 ὁμοίας C et Vat.: ὁμοίως v. — 38 περιελίξεις Br. — 18, 
28 γίνεσϑαι Sch.: γενέσϑαι v. — 19, 5 κύλικ᾽ εὐξζώρου οἴνου 
μεϑύουσι καϑεύδειν God. Hermannus cl. Etymol. m. v. εἶρε-. 
σιώνη. — 6 γίνεσϑαι S: γενέσϑαι v. — 39 ὀσχούς Val.: 
οἰσχούς v. — 20, 17 ovv add. C. — 21, 32 δημιουργῶν Sch. 
el Vat.: τῶν δημιουργῶν v. — 23, 23 ἀριστειῶν S cl. Alci- 
phron. ep. 3, 36, 2 γυναῖκας» ἃς ἔλεγεν ἐκ τῆς λείας ὑ ὑπὸ τῶν 
στρατηγῶν ἀριστείας αὐτῷ γέρας δεδόσϑαι: ἀριστεῖον v, 
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quod del. Cobetus p. 60. — 81 οὔτε] οὔτι vel οὐδὲ 5. — 
24, 14 τὸ δὲ δεξιόν C. — 15 ἥκειν] ἀνήκειν S. — 26, 27 καὶ 
ante Ἱκετίδων transponit S. — 28, 9 «ἁΔυγκέως Leopoldus: 
“Δυγγέως v. — 9 ἱερῷ ᾿Δρτέμιδος] cf. ad 14, 9. — 29, 13 ἐλ- 
ϑεῖν Vat.: ἐπελϑεῖν v. — 21 scribebatur ᾿ἀκαδημίας et mox 
᾿Δκαδημίαν. — 95 "Egéuov] Ἐχεδήμου X. cf. Meinekius ad 
Steph. Byz. p. 262. — 30 Διοσκούροις. Br et Val: ΖΔιοσκου- 
ρέδαις v. — 80, 4 εὐρυχόρῳ Portus: εὐρυχώρῳ v. — 8 Agí- 

óvoag X: * doinvac x. — 82 καὶ τοῦτο Val.: τοῦτο v. — 31,1 
Movvírov Meziriaeus. — 6 ἐν Θεσσαλίᾳ τὸν Πάριν σ. — 
22 τῷ addidit Vat. — 24 αὖϑις R. — 36 :0 — τῷ X: τῷ — 
τὸ v, — 32, 6 ἐζήτει] ἀπήτει expuncto ἀπολαβεῖν Cobetus 
p. 371. — 29 Κίμων Br.: καὶ Κίμων v. — 33, 7 φύξιμον S: 
φύξιον v. — 33, 22 ἀσφάλειον Cobetus p. 87: ἀσφάλιον Y. 

Vita Romuli 34,3 o£ δ᾽ ἀσκάνιον τὸν Vat., o£ δ᾽ ᾽άσκα- 
νέῳ τοῦ X, of δ᾽ Aóxavío τῷ Sch. — 35, ὃ dob dyrüc ano- 
nymus: γωθέντας v. laeunam post ἀπροσδοκήτως notavit Bek- 
kerus. — 23 δοϑησομένας] δοϑησομέναις S. — 36, 8 ὁ Πί- 
κτὼρ S: οὐΐκτωρ codices, Πίκτωρ v. — 25 λάϑοι Vat: λάϑῃ 
v. — 29 Φαυστύλον anonymus: φαιστύλον v et postea. — 
37, 5 Κερμαλὸν X: ̓κερμανὸν libri. — 80 ϑύουσιν of Vat.: 
ϑύουσι y. — 31 αὐτῇ delendum eum Benselero de hiatu p. 317. 
— 88, 7 τιϑείς] ϑεὶς s. — 13 ϑεοῦ ἕξοντος Plutarchum non 
scripsisse certum est. — 39, 27 ἀμύνασϑαι Vat. : ἀλέξασϑαι 
γ, — A1, 12 ἴσως ὕστερον Vat.: ὕστερον ἴσως v. — 95 ὑφὸ- 
ρώμενος] ἐρωτώμενος Bekkerus. vulgatam legit. Zonaras 7, 2, 
— 97 περὶ Zonaras: πρὸς libri. — 98 ἀποκρίσεις Vat. Z0-'. 
naras: ἀνακρίσει, v. — 80 παιδία Vat.: παιδάρια Y. — 
42,19 αὐτὸς 5: αὐτοῖς v. — 98 ἅμα δὲ 5: ἅμα ój v. — 
43, 21 ἑκουσίων Br: ἑκουσίως v. — 44, 31 aut ἐχλεύασε aut 
ἐγένετο S. — 45, ὃ Πλειστῖνος] Φιμυστῖνος S secundum Dionys. 
a. r. 1, 84 ubi pro Φαυστύλῳ ex Urbin. et Chis. scribendum 
Φαυστίνῳ. — 11 Ῥεμορέᾳ pro Ῥεμωρίᾳ ex codd. quibusdam 
propter optimorum librorum consensum Dionysii 1, 85. supra 
44, 4 erat Ῥεμώνιον. — 46, 2 τῶν 5: τῶν τε v. — 1 Παρί- 
λιὰ Leopoldus: Παρήλια v et infra. — 47, 8 γεγονέναι τοῦ 
Ῥωμύλου Vat.: τοῦ Ῥωμύλου γεγονέναι v. — 48, 18 ἕτέροις 
R: ὁτέρους v. — 49, 18 συμμενεῖν R: συμμένειν v. — 51, 5 
τὸν Ταλάσιον ἐβόων Vat.: ἐβόων τὸν Ταλάσιον ν. ---- 7 παρα- 
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μένει Vat.: παραμένειν v. — 8 Ἰόβας Vat.: ὃ Ἰόβας y. — 
^" μὴ elósÀOsiv uncis sepsit Bekkerus. — 28 τοῖς αἰτίοις 
ταῖς αἰτίαις C. — 29 μὲν accessit ex Vat. — 52, 6 ἀποδόντα 
S: ἀποδιδόντα v. — 54, 1 ἀνελεῖν vel καϑελεῖν pro ἑλεῖν S. 
-— 19 Ῥυμετάλκης seribitur mor. 207*, οιμητάλκης in in- 
scriptionibus. — 55,5 ὑπὲρ Vat.: ὑπὸ woe παραὶ Br: 
παρὰ v. — 13 σχκηπτούχῳ R: σκηπτούχων v. — 18 φόνον 

God. Hermannus: φόνου v. — 38 ἔμελλον anonymus: ἔμελ- 
λὲν v. — 56, 925 περιχεομένης R: περιεχομένης v. — 57, ὃ 
Ῥήγιαν €: Ῥήγειανγ. — 5 δ᾽ Benselerus: δή v. — 9 ὀλολυγ- 
μοῦ Zonaras 7, 4: ἀλαλαγμοῦ v. — 58,31 “Δουκερήνσης €: 
«“Τουκερνήσης v. — 69, 5 εἶναι ἐκείνων} ἐκείνων εἶναι 8. --- 
19 καλῆς] immo Kaxdos vel Κάκου cl. Diodor. 4, 21 Scehweg- 

ler. histor. rom. 1, 373. — 29 0v] £v R. — 60, 21 κάρμινα St: 
κάρμενα v. — 61, 1 περὶ anonymus: παρὰ v. — 68, 928 
ἀσμένῳ R: ἀσμένως. v. — 31 χρώμενον ἐν πᾶσιν εὐνοίᾳ S, 
χρώμενον εἰς πᾶν εὐμενεῖ. Bekkerus. — 64, 17 ἀφορίαις — 
ἁγονίαις R: ἀφορίας — ἀγονίας v. — 97 scite de h. 1. iudi- 
cavit G. A. Beckerus antiq. rom. 1, 177. — 65, 19 ἐν del. Ben- 
selerus. — 31 γὲ add. , Vat. — 66, 6 Σεπτεμπάγιον Χ: σεπτε- 
μάγιον Y. 67,4 γὰρ del. S. — 5 τὸ δημόσιον anonymus: 
τὸν δῆμον v. — νῦν S: καὶ νῦν v. — 10 "Aifavoiz X: Σαβί- 
voig v. — καὶ R: δὲ καὶ v. — δεδογμένον ἐκείνῳ S cl. Zona- 
τὸ 7, 4: πεπραγμένον ἐκείνους (ἐκεῖνοι Vat.) v. — 81 πίστιν] 
πύστιν R. — 69, ὃ παρελϑόντα S: προελϑόντα v. — 14 ἐκεῖ- 
fev ὄ ὄντας vulgo post χρόνον collocata ἙΝ S, cf. Zonar. 
1.1. — 18 καὶ διὰ Vat.: καὶ v. — 70, 7 εἰπεῖν] ἀνειπεῖν 
vel ἀνελεῖν S. — 18 ϑείοις Br: ϑεοῖς v. — 17 ἐατέον] λε- 
κτέον R. — 22 καὶ ἀρίστη Vat.: ,&elorn v. αὔη γὰρ ψυχὴ 
ἀρίστη R. — 71, 4 οἵ δὲ πολίτην € ὅτι libri duo suspectae fidei. 
— 6 κῦριν Dacerius: κυρῖνον v. — 71, 11 ἐστι om co- 
dex. — 17 Μάρκου. “Δουκίου X cl. Camill. 88: Μαρκέλλου 
καὶ v. — 72, 12 τῶν Δατίνων] τῶν Ῥωμαίων S. — προ- 
καλύμμασι St: προκαλύμματι v. 

73, 80 παραβαλεῖν S: παραβάλλειν ἀργοῦ ἐς ἰὸς: πλεύ- 
σας S: πλεῦσαι v. — 76, 16 τὴν --- ὁδὸν R: τῆς — δδοῦ 
v. — 24 Ἐρεχϑηΐδων --- ᾿Κεκροπίδων Cobetus v. 1. p. 390: 
Ἐρεχϑηϊδῶν — Κεκροπιδῶν v. — 80 ἀγάμοις S: ἀγαϑοῖς 
v. — 81 τῇ περὶ Vat.: περέ v. 
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Vita Lycurgi 78, 31 ante ἐπεὶ non nulla excidisse su- 
spicatur S. δὲ ante πλεῖστοι 79, 1 inseruit Bekkerus post διή- 
γήσιν commate distinguens. — 79, 3 Εὐρυπῶντα Valekena- 
rius ad Theocr. adon. p. 267 et infra Εὐρυπωντίδας: Εὐρυ- 
τίωνα οἱ Εὐρυτιωνίδας v et deinceps. — 6 Διευτυχέδας Br: 
δὲ Εὐτυχίδας y. — 12 Κλειτορίων Leopoldus: KAwogtow v. 
— 15 τῶν δρχίων ὁμολογιῶν] τῶν δρκέων καὶ ὁμολογιῶν St, 
ὁμολογεῶν del. Cobetus p. 371., τῶν δρκωμοσιῶν S. — 80,3 
γενέσθαι R: ἔσεσϑαι v. — 23 ὡς add. St. — 81,1 πειρώμε- 
vov R: πειρώμενοι y. — 82,4 Κρεωφύλου C. — 17 Ἑλληνι- 
κῶν St: Ἑλλήνων καὶ v. — 88, 4 ἄρξεται Sch: ἄρξηται v. — 
18 τῶν “υκούργου ἔργων) “υκούργῳ τῶν ἔργων S. — 36 

εἴη Gatakerus cl. mor. 55* 218^ 5374: οὐκ εἴη v. — 84, 8 
ἕρμα Casaubonus: ἔρυμα v. — 22 Συλλανίου --- Συλλανέας] 
Ἑλλανίου --- λλανίας Br, sed v. Meinekius ad Steph. Byz. 

p.579. — ἱδρυσάμενον Br: ἔδρυσάμενος v. — 25 ἀπελλάζειν] 
ἀπελλάξοντα 5. — Κνακιῶνος Sauppius ep. erit. p. 68: Kva- 
κίωνος v. — 96 δάμῳ δὲ τὰν χυρίαν ἦμεν καὶ κράτος $: li- 
bri γαμωδᾶν γοριᾶν “ἡ μὴν vel γαμωδᾶν γηριανέμην , quod C 
correxit δάμω δὲ κυρείαν εἶμεν. — 28 διελεῖν St: διέχειν v. 
— 82 post Βαβύκαν lacunam indicavit Curtius Peloponnesi 2, 
315. — 85, 11 ἐφεῖτο Br: ὑφεῖτο v. — 16 ἕλοιτο C: ἔροιτο 
y. — 17 ἦμεν Bekkerus: εἶμεν v. — 238 οἴκαδ᾽ ἔνεικαν X: 
of τάδε νικᾶν v. — 86, 2 πρώτων R: πρῶτον v. — 87, 15 
διερχόμενον Porphyrius de abstin. 4, 3: διεξερχόμενον Y. c 
28 κυρωϑέντος Porphyr. : ἐπὶ veros v. — 88,15 αὐτὴ Por- 
phyr.: αὐτὴν v. — 16 πολλὰ Porphyr.: τὰ πολλὰ v. — 17 
ἐγκατῳκοδομημένης Porphyr. : ἐγκατῳκοδομουμένης v. — 34 
προσισχόμενα Porphyr.: προισχόμενα v. — 89, 2 καταλλινέν- 

Tec Y omissum add. S ex Porphyr. à qui κατακλίναντας. — εἰς 
Porphyr.: ἢ v. — 3 χερσὶ Porphyr.: ἔν. χερσὶ v. — δεομένην 
Porphyr.: δεομένων v. — 15 βλέπεσϑαι Porphyr. : σώξεσϑαι Υ. 
— 35 ἐξέπεσε] ἐξέπαισε Cobetus p. 131. --- 90, 19 Ὀπτιλῖτεν 
Lobeckius pathol. p. 119: Ὀπτιλέτιν v. — 97 ᾿ἀνδρεῖα Cobe- 
tus v. l p. 87: &vógie v. — 91, 3 «συσσίτων Porphyr.: συσσι-- 
τίων v. — 4 ἡμίμναια anonymus: ἡμέμνεα Y. — 18 εἰϑίξοντο] 
ἠϑίξοντο Porphyr.: εἴϑιξον v. — 28 δ᾽ ἐκκρένων R: δὲ κρένων 
v. — 32 συνεῖναι anonymus: συνιέναι v. — κεκαδδίσϑαι C qui 
et ἐκκεκαδίσϑαι: κεκαδδεῖσϑαι v. — 99, 3 μηδὲ R: μήτε v — 
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5 τοῦ ζωμοῦ καταχεομένους corrupta sunt. sententia requirere 
videtur τῷ ξωμῷ καταρχουμένους vel simile. — 17 γὰρ R: 
οὖν v. — 27 πᾶν τῆς C: πάσης v. — 93, 9 συναρμόξεσϑαι R: 
ἴσην ἁρμόξεσϑαι v. — 97 νομιζόμενα] κομιξόμενα S. — 
94, 2 ἀπολείπειν C: ἀπολιπεῖν v. — 7 γεννωμένων Br: γι- 
νομένων v. --- 18 πομπεύειν Amiotus: πολιτεύειν Y. — 95, 8 
γυμνοπαιδίαις S: γυμνοπαιδιαῖς v. — 16 εἰπὼν 5: αὐτῷ 
εἰπὼν v. — 96, ὃ γενέσϑαι ἐνίοις] ἐνίοις γενέσϑαι 8. —71 οὐ 
διακορεῖς S: οὐδὲ διακορεῖς y. — 13 καὶ τεκνώσεως τεκνώ- 
σεως R. — κοινωνεῖν R: κοινωνίαν v. — 97, 25 Ταὔγετον R: 
Tovysrov τὸν v. — 98, 10 τοὺς 8: τῶν v. — 92 ἀεὶ del. S. 
— 99, 15 νουϑετοῦντος post Amiotum Br: νομοϑετοῦντος vy. 
— 100, 23 Ὀρϑίας X: Ὀρνιϑείας v. — ἐναποϑνήσκοντες ano- 
nymus: ἀποϑνήσκοντες v. — 102,1 μάλιστα mor. 191": μό- 
Àig Y. — 8 τὰς πολιτείας] τῆς πολιτείας Leopoldus. — 18 ἐρᾶτε 
ἡμὲν Haitingerus : ἐρατέημεν v. — 19 ἀνδρεέοις ἀνδράσι mor. 
9985, — 103, 19 εἶχε R: ἔχει v. — 104, 82 ἀριστεύοντι €: 
ἀφιστευόντων᾽ v. — 105, 4 ῥέπει los. Scaliger: ἕρπει v. — 
τῶ σιδάρω Welekerus: τῷ σιδάρῳ v. — 9 τῶν μαχομένων] of 
μαχόμενοι S. — 10 τότε Dacerius : ποτέν. — 14 περὶ] παρὰ 
Wyttenbachius. — 23 τῆς R: ἅμα τῆς v. — 29 ἐμβαινόντων 
anonymus : ἐκβαινόντων v. — 106, 11 ἐκβεβαιώσασϑαι R: ἐμ- 
βεβαιώσασϑαι v. — στρατειὧν Br: στρατιῶν v, στρατηγιῶν 
Ἀ. — 107, 14 παρεσκεύασε S: παρεσκεύακεν. ---- 15 ἀφϑονία 

“δὲ: ἀφϑονίαν v. — 925 ἐλευϑερίας Br: ἐλευϑερέαν v. — 
108, 18 μηδὲ S: ure v. — 26 Πολυκρατέδας mor. 231!: Πει- 
σιστρατίδας v. — 109, 11 οὐδὲ ἐν anonymus: οὐδὲ v. — 
110, 9 αὐτὸς] αὐτοῖς Br. — 18 γυναικὸς τῶν ἱερῶν) γυναικὸς 
ἱερῶς libri non nulli, num γυναικὸς ἱερείας ἕ cf. Herodot. 2, 54. 
— 92 κατεμίγνυε R: κατεμιγνύετο v. — 26 ἰόντας] πάντας 
R. sed latet aliud. — 98 διαφόρων Br: διαφορὰν v. — 111, 12 
κρυπτεία S οἱ postea: κρυπτία v. — 16 ἐνειργασμένη R: 
ἀνειργασμένη y. — 38 τοὺς ἀγροὺς C: τοῖς ἀγροῖς v. — 
112, 17 ἐργάσασϑαι Sch: εἰργάσϑαι v. — 38 ἐκτεϑραμμένης R: 
ἐκτετραμμένης v. — 113, 8 ἐμμενεῖν καὶ χρήσεσϑαι R: ἐμμέ- 
νειν καὶ χρήσασϑαι v. — 10 ἐπανέλϑῃ o «ΔΤυκοῦργος] ἐπαν- 
ἐλϑῃ .dvxoUoyog S. — 15 διαμενεῖν St: διαμένειν v. — 
114, 9 διὰ “ύσανδρον Br: δι᾽ ̓ Αλέξανδρον μᾶλλον δὲ διὰ 4υ- 
σανδρον v. — 115, 5 ἐνεργάσασϑαι Br: ἐργάσασϑαι v. — 
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8 οὐδὲ χρήματα Sch: οὔτε χρήματα v. — 116, 5 προενεγκάμε- 

vog R: προσενεγκάμενος v. — 19 καὶ γενέσϑαι) καὶ om libri 
duo, utrumque del. S. 

Vita Numae 117, 15 φαινομένας] φερομένας Cobetus 
p.121. — 118, 17 τιν᾽ R: m. — 119, 2 δὲ Br: ve v. — 
15 ἀπεργάσεται Bekkerus: ἀπεργάσηται v. — 19 Kvoívo del. 
Muretus. — 120, 15 Kgeov anonymus: Κυριτῶν v. — 16 &va- 
κραϑεῖσι Auratus: ἀνακηρυχϑεῖσε v. — 17 Tounovíov] Πόμ- 
πῶνος S dissert. de hiatu p. 12. — 23 καὶ καπκοπαϑείας] καὶ 
ἀπαϑείας S. — xol φιλοσοφίας om codex. — 81 οὐδὲν R 
οὐδὲ v. — 121,7 ἰδιωτεύοντος Benselerus: ἐδεώτου ὄντος v. — 
22 ἄλλοι τε περὶ ἄλλων C: ἄλλων τε πολλῶν yv. — 24 “λόγον 
Sch: λόγος v. — 122, 8 ᾧ Muretus: οὗ Y. — 10 αὐτῷ χρᾶν 
turbant structuram. — 123, 12 ἐν add. St. — 13 γεγενημέ- 
vnc] γεγεννημένης C. — 17 μήτ᾽ ἄπεστι R: μηδ᾽ ἄπεστι Y. — 
23 ἐπιβουλεῦσαι St: ἐπιβεβουλεῦσϑαι v. — 81 0 τὲ anonymus: 
ὁ δὲ v. — 124, 8 τἀμὰ R: τἄλλα v. — 80 ἔστι 8: ἔσται v. — 
)25, 9 πόλεων Bekkerus : πολιτῶν v. — 27] περιφέρων C: 
προφέρων v. — 30 καὶ δεξιοὶ del. S. — 126, 7 'scribebatur 
φλαμένα et φλαμένας. — 12 λαίνας St: λεαίνας v. — 
15 Καδμῖλον requirebat rei veritas pro Κάμιλλον, quod qui 
delent falli videntur. — 21 τότ᾽ ΒΡ: τοῦτ᾽ Y. -- συστᾶσα R: 
συστάντων y. — 80 ἐπηγάγετο R: ἠγάγετο v. — 127, 9 ἀγχι- 
στεία] ἁγιστεία Br. — 25 ἐνεᾶν X: νέαν v. — 831 ve C: 
δὲ v. — 128, 8 ye ἢ: ve v. — 15 ἕτερον Br: ἕτερον v. — 
26 πιστεύεσϑαι] πιστοῦσϑαι R. — 129, 2 δυνατῶν) ἀδυνάτων 
Heraldus. — 10 αὐτῆς anonymus: αὐτὴν v. — 16 ταμιξύον- 

τος] τιμητεύοντος Beckerus antiquit. rom. 1, 695. — 30 παρα- 
τιϑεμένου ΒΓ: παρατυϑεμένους y. — 130, 7 οὔ φασι δεῖν R: 
ὅ φασι μὴ δεῖν v. — 9 ἀνάπτοντας anonymus: ἀνάπτοντα v. 
— 95 Βερηνίαν] Βερανίαν Hasius, Οὐηρανίαν. Bekkerus. — 
27 διατηρῆσαι) διατηρεῖσθαι C. — 131, 20 ἐν ἢ τίς ἔστε pro 
ἐν ἡ ἐστί τις libri duo. — 132, 30 “«Διβέτιναν] rectius, ut vide- 
tur, alibi apud Plutarchum “ιβιτένην. — 133, 1 μιᾶς R: μίαν 

y. — 11 Φιτιαλέων et 18 Φιτιαλεῖς S: Φιτιαλίων et Φιτιά- 
At, Y. — 20 μαρτυράμενοι R: μαρτυρόμενοι v. — 36 δικαίου 

anonymus: δίκαιον v. — 29 ξερέων S: ἱερῶν v. — 134, 7 
ἐκσπόνδου καὶ ἀπίστου 5: ἔκσπονδον καὶ ἄπιστον v. — 
16 τοιαύτης Pflugkius: τῆς τοιαύτης v. — 30 λόγον λέγεσϑαι] 
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λέγεσϑαι λόγον S. — 135, 3 Οὐετούριον 8: Βετούριον ν. --- 
186, 3 οὐ Οὐετούριον 5: οὐετούριον v et deinde ἄλλοι pro 
ἀλλά. — 9 αὑτὸν Sch: αὐτοὺς y. — 12 ἱερέων) ἱερῶν anony- 
mus. — 137,1 τοὺς πολλοὺς anonymus: πολλοὺς v. — 8 δό- 
ξειε R: δόξῃ Y. -- 188, 12 Πανὼν anonymus: Τιτάνων v. — 
139, 7 ϑύοντι post αὐτῷ addendum esse secundum Zonarae 7, ὃ 
suspicatur S. — 17 οὗτος 5: αὐτὸς v. — 140, 23 αὐτῶν R: 
αὐτῷ libri tres, αὐτὸ v. — 14l, 9 ἕν R: ἕν μὲν y. — 25 δέκα 
μόνον Ἀ: δεκάμηνον vel δέκα μησὶν libri. — 142, 4 τάξις Sch: 
τάξις ἐκάλει v. — 13 αἷ yvvaixeg ἐστεφανωμέναι e codice 
ἐστεφανωμέναι af γυναῖκες v. — 19 Ἥρας Amiotus: ὥρας v. 
— 98 ἐφεξῆς δύο Br. — 29 αὑτοῦ προσωνυμίαις ex codici. 
bus: αὑτοῦ ἐπωνυμίαις v. — 143,19 ἦν R:7] Y. — 144,7 
διαχεομένης Br: διαδεχομένης v. — 9 αἰϑὰν 8t: ἔνϑα δ᾽ v. — 
πόρπαξιν St: πορπάξειν vel πορπάξειν libri. — 11 scribebatur 
χαλκέων. ---- 19 δαίμονος} δαιμόνιος Br. — 145, 2 ἀκύμονος 
Wyttenbachius in indice: ἀμύμονος v. — ὃ πολιτείας anony- 
mus: βοηϑείας v. — 13 γένους ἐντίμου] γένος ἔντιμον S. — 
19 προστιϑέντων] προτιϑέντων S. — 146, 12 ovv add. St. — 
19 τὰς ἱερὰς βίβλους suspecta reddit librorum fluctuatio. — 24 
y& Br : v6 v. — 25 πραγματείας Br: xoi πραγματείας Υ. ---- 36 ἐχ- 
δοϑείσης Br: ἐκδοϑείσας v. — 147, 9 ὁρμῆσαι] κομέσαι cod. Par 
ex quo additum λέγων a Corae desideratum. — 25 μὲν οὖν del. S. 

148, 10 ἰδίᾳ] ἰδίων Benselerus. — 31 περὶ del. Leopol- 
dus. — 24 τοὺς "oM rec καταϑέσϑαι] καταϑέσϑαι τοὺς πολί- 
τας Benselerus. — 149, 23 ovv add. R. — 38 ἀκράτως Br: 
ἀκρατῶς v. — 150, 28 ἐμποιοῦντες ἀμφότεροι R: ἐμποιούσης 
ἀμφοτέροις v. — 151, 6 καὶ τὰ ταράττοντα Sch: ἐχταράτ- 
τοντα Y.— ἢ ξηλοτυπίαις R: ξῇν λύπαις καὶ ξηλοτυπίαις Υ͂. - 
8 αἰσχυνομένη ἀτυφία vitii suspecta sunt. — 18 ἄϑηλυς Χ: 
ϑῆλυς v. — 23 víogrov Valekenarius: νεοργὸν v. — ἃς ἔτ᾽ 
Auratus: ἄσετ᾽ v. — 36 γενέσϑαι S: γίνεσθαι v. — 152, 16 
Γεγανίαν 8t: Γετανίαν v. — 29 τὸ μὲν — τὸ δὲ anonymus: 
τὰ μὲν — τὰ δὲ v. — 153, 14 πρῶτον] πρότερον Bekkerus. — 
21 dvidrosz] ἐνέδευσε R. — 25 ἰσχυρῶς Bekkerus: ἰσχυρᾶς v. 
— 154, 18 libri plerique πάντας οὐκ ἄλλως: latetne πάντας 
ὁμαλῶς 

Vita Solonis 155, 7 τυφόμενα Δίου G. Hermannus ad 
Eurip. Bacch. 8: τυφομένην ἁδροῦ v. — 17 scribebatur Z4xa- 
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δημίᾳ. -— 156, 3 ἐπὴν. καὶ] ἐπήν κεν G. Hermannus de ἂν 
particula p. 190. — 4 ἁρμοδία C ex Theognideis: ἁρμονία v. 
— 16 Πρώτις Vossius ad Justin. 43, 3, 8: Πρῶτος v. — 
157, 2 παράγων Br: περιάγων v. — 159, 32 υἱὸς om libri duo. 
— 161, 8 πεπαῦσϑαι) πεπρᾶχϑαι libri duo, παρατετάχϑαι 
alius, πεφράχϑαι Br. — 23 πιλέδιον Br: πλινϑίέον libri pleri- 
que, moy v. — 162, 7 κελεύοντα] κελεύσοντα R. — 19 lacu- 
nam indicavit S cl. Polyaeni 1, 20: of δὲ “Μεγαρεῖς τῇ ὄψει 
τῶν ἀγενείων καὶ τῇ ἐσθῆτι. τῶν γυναικῶν ἐξαπατώμενοι 
τῶν νεῶν ἀποβάντες ἐπειρῶντο συλλαμβάνειν. οἷα δὴ γυναῖ- 
κας. of δὲ σπασάμενοι τὰ ἐγχειρίδια μάλα δὴ ἀντὶ γυναικῶν 
ἄνδρες. ἐφάνησαν, τοὺς πολεμίους ἔκτειναν, τῶν νεῶν “ἐπέβη- 
σαν, τῆς Σαλαμῖνος ἐκράτησαν. --- 26 κόλποις Sch: κόλπος v. 
— 163, 2 Εὔβοιαν] Νίσαιαν S. — 6 τῶν πολεμίων] τὰ τῶν 
πολεμίων Br. — 17 lacunam indicavit S. — 81 «ἴαντος víoi] 
of Αἴαντος υἱοὶ codices duo, o£ Αἴαντος deleto víol 5. -- 

166. 38 προφαίνεσθαι St: προσφαίνεσϑαι v. — 167, 1 ἔχτη- 
μόριοι] ἑχτήμοροι C. — 169, 6 ἄριστον] ἄπιστον Wester- 
mannus. — 29 τιμὴν τιμῆς S. — 170, ὃ συνάδει Br: συνά- 
δεῖν v. — 9 ἂν αγεν secundum Aristidis 2, 397 Jebb.: ἀπή- 
γαγεν v. — 10 οὐκέτ᾽ Aristides: οὐχ v. — 12 δουλέην Aristi- 
des: δουλεέην libri tres, δουλοσύνην γ..--ο 171..3] δῆμον) 
ϑυμὸν Canterus. — 29 δρίσαι σ: δρίσαντα Mese 178, 3 ἐπαρ- 
κεῖ] ἀπαρκεῖ Cc. — 14 ἑνὸς μέρους] ἑνὸς σώματος μέρη X. — 
174, 10 ἔφευγον 5: ἔφυγον v. — 98 δοκεῖ καὶ γελοῖος O libri 
duo: καὶ γελοῖος δοκεῖ Ó v. — 32 συνεῖναι anonymus: Gvvié- 
ve. v. — 175, 9 κατατραγοῦσαν €: συγκατατραγοῦσαν Y. — 
19 γένεσϑαι €: γενέσϑαι v. — 82 μετοικέσει SV: μετοικήσει v. 
— 176, 12 évíoic] ἔσως Wyttenbachius, ἐνίοτε S. — 22 δεσμῶν) 
δεσμῷ Sch. — 177, 29 δὲ S: τε v. — 178, 12 λέγων R: λέγων. 
— 24 λυκιδέα X: λυκίδα v. — 179, 2 Γελέοντας] γ8 δέοντας 
vel τελέοντας libri. — 9 ἀπέχει, 5: ἀπεῖχε v. — 181, 12 ἐμ- 
βάλλειν Ο: ἐμβαλεῖν v. — 17 ἄτοπον — ἐπέφϑονον. R: ἐπί- 
φϑονον --- ἄτοπον Y. — 184, 9 ἀϑαρσοῦς Cobetus v. 1. p. 15: 
εὐθαρσοῦς v. — 187,13 versum primum tertium faciunt Dio- 
genes 1, 52 Diodorus exc. vat. p. 24. — 188, 14 ῥύματα] óv- 
Guo Diogenes. — 189, 25 ᾿Ἐρέσιος X: Ἐφέσιος Υ. 

Vita Publicolae 190, 25 μέχρι € et codex: καὶ μέχρι 
v. — 192, 15 συνεκβαλεῖν C et codex: συνεκβάλλειν v. — 
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21 et 22 τὸν — τὸν R: τῶν — τῶν v. — 35 ἔχοντα Br: Eyov- 
τας Y. — 193, 28 φιλανθρώποις] φιλανϑρώποις τρόποις Ῥοτ- 

.Ssonus advers. p. 186. — 194, 15 περιβαλόντες pro περιβάλ- 
λοντες St. — 81 ὦ Τιβέριε X: Οὐαλλέριε libri plerique, ὦ 
Οὐαλλέριε v. — 197, 4 ἐνέβαλλον Sch et codex: ἐνέβαλον γ. 
— 8 τῶν Sch et libri duo: γῶν δ᾽ v. — 32 Ovosov ἄλσος] 
silva Arsia Livio 2, 7 Valerio M. 1, 8, 5 unde Ἄρσιον ἄλ- 
cog correctum post Amiotum. — 199, 25 ὑπὲρ R: vxo v. — 

300, 12 Οὐίκας πότας C ex Livii 2, 7: οὐίκας πόκας plerique, 
οὐΐκος πόπλικος ΥΓΔΗΙΘ μέγα ποιῶν R: μεταποιῶν v. — 
80 τὸν γενησόμενον 8: τὸ γενησόμενον v. — 301, 5 γενέσθαι 
S et libri duo: γεγενῆσϑαι v. — 10 πολιτῶν} πολλῶν Sch. — 
202, 12 μυριάδες S: μυριάδας v. — 20 ἱδδράτιος] nullus liber 
Ὁράτιος, nec infra. — 30 ἐμβαλόντων R: ἐμβαλλόντων v. — 
203, 14 ὡς Sch: ὡς δ᾽ v. — 204, 4 κλήρῳ] κληρουμένων ver- 
tendo expressit X. — 205, 11 ἂν add. C. — 17 τοῦ καλοῦ! 
καὶ τοῦ καλοῦ S. — 31 “άραν 8: Κλάραν v. — Πορσίναν) 
nullus liber Πορσήναν, nec infra. — 906, 14 συνεπεσπάσαντο 
Pflugkius et libri duo: συνεσπάσαντο v. — 25 “άρκιος S cum 
Dionysio 2 p. 898 Livio 2, 10: “Δουκρήτιος Y. — 207, 9 αὐτῷ 

vitii arguit hiatus. — 17 ἐπεξῆλθε R: ὑπεξῆλϑε v. — 208, 3 
τὸν C et codex: τὸ v. — 15 Σάνδωνος Perizonius ad Aeliani 
v. h. 12, 15: Σάνδων v. — 209, 9 καὶ ἡ R. — 211, 2 τὸ 
ἀὐμήϊον abesse malit S. — 212, 17 καταστῆναι R: καταστῆ- 
σαι v. — 80 of add. Sch et libri duo. — 214, 4 ἕκαστον 
pro ἕκαστος codex. — συνεισενεγκεῖν 5: συνεισήνεγκεν yc se 

7 οὕτως S: ovrog v. — 11 ὑπήνεγκεν] ὑπενεγκεῖν S. 
215,5 μακαριξομένης C et libri duo: μακαριουμένης v. 

— 8 ποιήσαιμι] καλλείποιμι Stobaeus CXXI. — 18 ἐπιούσης 
Haitingerus: ἐπούσης v. — ῶ8 μὲν γὰρ Sch et libri duo: 
μὲν v. — 217, 9 μέλλοντα C: μέλλοντι v. — 218, 10 δέῃ Br: 
νίκῃ v. 

Vita Themistoclis 219, 19 “Ἰυκομιδῶν S et postea: 
“Τυκομηδῶν v. — 9220, 11 ἀμύνεσϑαι C et codex: ἀμύνασϑαι 
v. — 221,11 φαένωνται 8: φαίνονται codex, γένωνται v. — 
19 πορευόμενος anonymus: πορευόμενον. Y. — 21 Κείου ex 
vita Aristid. 2: Τηΐου y. — 223, 13 αὐτοὺς anonymus: αὐτοῖς 
v. — 295, 4 καὶ παῖδας αὐτοῦ del. Cobetus v. l. p. 371. — 
12 Exeioev Sch: ἔπεισεν v. — 32 "4gsraíc Bekkerus- 4gé- 
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ταις Y. — 226,.15 τρεηρίτας 5: πολίτας Nudes 227, 3 091 pro 
ὅτι St. — 10 αὐτῷ] αὐτὸν R. — 25 δι᾽ ἀρετὴν καὶ $ et co- 
dex: καὶ δι᾽ ἀρετὴν. y. — 31 διὰ τῶν R et codex: διὰ v. — 
228, 17 οἵ πολλοὶ R: ὅπερ οὗ πολλοὶ v. — 229, 3 A9qváov 5: 
A9mvalav v. — 95 γενεὰς S et codex: γονέας v. — 380. 3 
ἐκπεσεῖν Wyttenbachius: ἐμπεσεῖν v. — 8 λιποθυμήσας 
Bekkerus: λειποϑυμήσας v. — 231, 11 ἄνωϑεν τῆς νεὼς del. 
Cobetus M l. p. 371. — 24 στενῶν R: στενωπῶν v. — 232, 4 
ἤσϑη καὶ τέλος om codex. — 20 Τηνία Palmerius: Τενεδία € 
eui quod. subiiciebatur "μία del. R. — 233, 6 καϑιερεῦσαι 5: 
χαϑιερῶσαι v. --- πάντας --- προσευξάμενον) πάντων — 
προσευξαμένων S. — 19 τραγῳδίᾳ del. Cobetus p. 371. — 
31 ἁλιτενεῖς Br: ἀτενεῖς v. — 234, 18 ἐξαγόντων C et libri 
duo: ἐξαγαγόντων v. — 235, 22 ἀπαλλαγήσεται R: ἀπαλλα- 
γήσηται v. --- 386, 81 περικειμένους S: περικείμενα v. — 
237, 16 ὑστεραίαν S: ὑστέραν y. — 388, 93 προσέμαξεν X 
προσέμιξεν y. — 389, 25 προῆγον R: προήγοντο v. — 240, 9 
ἐπεὶ God. Hermannus (opusc. 5, 198): ἐπεὶ δὲ v. — 12 ἀργυ- 
ρίοις σχυβαλικτοῖσι Hermannus: ἀργυρίοισι σκυβαλικοῖσι V. 
13 πάτραν Hermannus: πατρίδα v. — 18 ἀργυρίων) ἀργυρέων 
Hermannus. --- δὲ πανδοκεὺς Hermannus: δ᾽ ἐπανδόκευε vel 
δὲ πανδόκξυε libri. — 20 Θεμιστοκλεῦς Hermannus: Θεμίστο- 
κλέους Y? Θεμιστοκλῆ᾽ ἱκέσϑαι Cobetus p. 63. — 32 μοῦνος] 
μοῦνος ὃς Hermannus. -— ὁρκιατομεῖ Hermannus: ὅρκια τέ- 

μοι et ὅρκια τομὴ et ὅρκια τέμνει libri. — 241, 1 δὺ5] «ovx 

Hermannus. — 8 μνημονεύων Br: “μνημονευομένων Y. — 
27 “Δεωβώτης Cobetus p. 369: “εωβότης v. — AyocvAi9ev] 
sic etiam Alcib. 22, 91. — 242, 15 ἔγραφεν) ἔγραψεν 5. — 
20 ἄγειν C: ἐνάγειν v. — 243, 30 φησὶ καὶ πλεῦσαι] καὶ 
πλεῦσαΐ φησιν S. — 9245, 2 δ᾽ ovv S et codex: γοῦν v. — 
22 συνταττομένοις] συντεταγμένος codex, συντεταγμένοις S. 
— 9246, 19 ἐπεὶ δ᾽ ovv Benselerus: ἐπειδὴ οὖν y. — 247, 18 
'ϑύραις R: ϑύρας v. — 249, 31 ἐθεᾶτο C et codex: ἐϑεάσατο 
v. — 32 εἶδε δὲ C: εἶδε καὶ v. — 250, 31 ἄλλους S et codex: 
ἄλλως Y. — 252, 9 περὶ αὐτὴν] ἐπ᾽ αὐτῇ C. — 18 τούς T 
ἐκπλέοντας ovc boatMdovzis τ᾿ Bekkerus. — 14 &juAAo] ἅμιλλ ἡ 
Porsonus. 

Vita Camilli 258, 23 ἐπὶ] ἀπὸ codex. — 235 τιμη- 
τεύοντος S: τιμητοῦ ὄντος Y. — 98 τὸ καὶ S: καὶ τὸ v. — 
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31 Οὐηιεντανοὺς X: Οὐενετανοὺς vy. — 255, 22 Aoyíov R: 
λόγων v. — 36 ἔφη μόνον ἐνηνοχέναι codex: μόνα ἔφη ἐνη- 
νοχέναι v. --- 256, 19 ἀνωϑεῖν €: ἄνωϑεν v. — 258,32 καὶ 
add. C et codex. — 259, 26 ἀχρήματος ἄσμενος R: χρηματι- 
σάμενος y. — 260, 6 τούτων €: τούτῳ y. — 1 πρὸς e codice 

pro εἰς. — 23 ὁμολογοῦντι ἐπιλαϑέσϑαι) ὁμολογοῦντι λα- 
ϑέσϑαι S. — 361. .Β ἀπεκήρυττον R et codex: ἐπεκήρυττον 
y. — 262, 14 bes St pro αὐτούς. — 263, 7 πατέρα καὶ 

ϑεὸν ἀνακαλοῦντες codex: ϑεὸν καὶ πατέρα ἀνακαλοῦντες Υ. 
— 10 ϑαῦμα τε St pro ϑαυμάξειν. — 264, 10 καὶ τοὺς συν- 
ἄρξαντας om codex. — 29 ἀσσάριον γὰρ ἦν] ἀσσαρίων γὰρ ε΄ 
ἦν Scaliger. — 266, 8 Ἰουλίου τοῦ τιμητοῦ post Amiotum X: 
Ἰουλίου μηνὸς ἡ τοῦ τιμητοῦ v. — 12 Καιδίκιος S et postea: 
Κεδίκιος v, καὶ δίκιος codex. — 95 γενόμενοι R: γενόμεναι 
v. — 30 scribebatur Σεννώνων. — Κελτορίων] Κελτῶν Br, 
Κελτιβήρων C. — 266, 1 ἔκφρονες --- πᾶντες St pro ἔκφρο- 
νας — πάντας. ---- 9 γενεὰς S et Zonaras 7, 22: γονέας v. — 
19 δαπάναις € et libri tres: καὶ δαπάναις v. — 368. 32 τὸ 
τῶν R: τῶν v. — 269, 6 ἀπολεῖσϑαι Sch et codex: ἀπολέεθιι 
v. — 270. 11 ὀρϑῶς R: μὴ ὀρϑῶς v. — 20 Κερησσῷ Palmerius: 
Γεραιστῷ v. — 25 δ᾽ add. anonymus. — 271, 1 Θαργηλιῶνος 
del. R. — 19 Καιπίωνος Χ: Σκηπίωνος v. — 272, 12 Égev- 
yov ἁρπασάμεναι codex: ἁρπασάμεναι ἔφυγον v. — 98 xer- 
εἶχε] κατέχει Sch. — 273, 9 πιϑίσκων C: πίϑων v, πιϑήκων 
codex. — 29 ἀγορᾷ καϑῆντο 5: ἀγορᾷ ἐκάϑηντο v. — 274,5 
βραχὺ vel βραχεῖ €: βραχὺν v. — 275, 12 προσδιέφϑειραν C 
et codex: προσδιέφϑειρον v. — 13 δὲ C et codex: δὲ xal v.— 
25 ἀνδρὸς St pro τοῦ ἀνδρός. --- 276, 17 μέσας e codice: μέ- 
σας τὰς y. — 277. 8 στρατηγῶν ἀλλότρια codices duo: στρα- 
τηγοῦ ἀλλότρια Y.— 4 περιβαλόμενοι R: περιβαλλόμενοιν. — 
6 αὐτοὶ τὰ ὅπλα e codice: τὰ ὕπλα αὐτοὶ v. — 7 οὐδ᾽ Sch: 
ov9" v. — 12 ὑπακούειν) ὑπακούσειν €. — 30 τῷ] ἐν τῷ Br. 

— 978,21 οὕτω — 94 πολεμίοις del. R. — 280, 17 χύδην C: 
καὶ χύδην v. — 981, 28 τὸ μὲν χρυσέον Zonaras 7, 23: τὸν 
μὲν χρυσὸν v. — 282, 9 προῆλϑον S et codex : παρῆλθον Υ. 
— 16 Γαβινίαν X: Σαβινίαν y. — 388, 34 δημαγωγιῶν Br: 
δημαγωγῶν v. — 984, 3 ἠρία R: ἡρῷα v. — 18 σωϑέντας Br: 
συνϑέοντας v. — 985, 14 καλιάδα R: καλλιάδα v. — 31 ἐμ- 
βαλλόντων R: ἐμβαλόντων v. — 2986, 8 βουλομένους Br: 



* 
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βουλευομένους v. — 287, 4 πύλης Br: πόλεως v. — 11 συνε- 
πιλαμβανομέναις Bekkerus: cvveniAeufovouévog v. — 17 κατὰ 
ταύτην R: xor. αὐτὴν v. — 288, ὃ ἐπιέναι) ἐπεξιέναι. C. — 

18 πυροβόλα 8: πυρὰ πολλὰ v. — 15 βέλεσι καὶ κραυγῇ xo 
ἕτερον μέρος R et codex: βέλεσι καὶ x«9' ἕτερον μέρος 
κραυγῇ y. — 398 καταλειφϑέντας Br: καταληφϑέντας y. — 

292, 19 Σατρίαν X: Σουτρίαν v. — 995, 11 τὸ δημοτικὸν σ: 
τῶν δημοτικῶν v. — 324 αὐτοὺς C et codex: αὐτὸς y. — 

31 συγηλίσεις" Br: συγκλείσεις v. — 297, 10 παρέργῳ R: τῷ 
παρέργῳ y. — 12 χαλεπώτερος] καὶ χαλεπώτατος R. — 14 ἀν- 
τιταττομένης € et codex: ἀντιπραττομένης v. — 298, 6 εὔξατο 

Κάμιλλος e codice: ηὔξατο ὁ Κάμιλλος Y. 
Vita Periclis 298, 32 ἐπεὶ R. ἐπεὶ κυνῶν τε καὶ πιϑή- 

κῶν ἔκγονα v, unde v. 22 κυνῶν τε καὶ ̓ πυϑήκων ἔκγονα seri- 
bendum esse suspicatur S. — 299, 4 τῆς πληγῆς R: τὴν πλη- 
γὴν v. — 16 ἱστορήμασι"] ἱστορήσασιν R. — 94 οὕτω om co- 
dex, alius τῷ , alius τό: TOL S. — 98 νέμει pro νέμῃ St. — 

300, 2 dDilág Br: Φιλήμων v. — 301, 9 Χείρωσι Sch: Χεί- 
ροσι Y. — 10 Κρόνος anonymus: χρόνος v. — 13 καραιὲ Mei- 
nekius: κάριε codices duo, μακάριε v, καραῖε S. — 94 μουσικὴν 

Br: μουσικὴν ἀν Y. — 302, 4 ὡς φασι. Χείρων Cobetus ob- 
serv. p. 188. — 20 ἐν μεμιγμένοις R: ἐμμεμιγμένοις v. — 
808. 20 ὅσην et ἐνεργάξεται anonymus : ὅσῃ et ἐργάξεται Y. 
304, 10 γέγονε Β: γεγονέναι γ. --- 18 λέγοντες τοῦ σημείου] 
τοῦ σημείου λέγοντες S. — 805, 15 ἐστε Br: ἐπὶ v. — 24 &é- 
Qovc Geelius: éroígove v. — 306, 2 “βαφὴν Br: βαφῇ v. — 11 
τῷ ἀνδρὶ R et codex: τῷ ἀνδρὶ αὐτῷ v. — 18 Μελησίου 8: 
MiAqotov v. — 807, 8 ἃ παρέχουσι Br: ἅπερ ἔχουσι v. — 98 
“Ἰ«μωνίδου τοῦ Ὄαϑεν S cl. Steph. Byz. v."Oa : Δημωνίδου 
τοῦ Οἴηϑεν v. — 308, 14 «“ακεδαιμονίων στρατῷ μεγάλῳ] 
στρατῷ μεγάλῳ “Πακεδαιμονέων S. — 14 Ταναγρικὴν 8: Ta- 
ναγραϊκὴν vede 20 ἐρρωμενέστατα τὴν Cobetus v. 1. p. 152: 
ἐρρωμενεστάτην v. — 93 συνεπῃτιᾶτο] συνεπῃτίατο Cobetus 
p. 391. — 99 κατελϑὼν S: ἀπελϑὼν v. — 310, 11 ἦν anony- 
mus: ἡ v. — διπλόη Ruhnkenius ad Tim. p. 86: διαπλοκη v 
— 311,3 ἐκείνην Br: ἐκεένη v. — 4 τοῦτο anonymus: τούτῳ 
y. — 35 γενομένων — γινομένων anonymus: γινομένων — 
γενομένων v. — 312, 11 καὶ add. R. — 14 λινουργοὶ X: λε- 
Sovoyol v. — 38 ὑπερβάλλεσθαι Sch: ὑπερβαλέσθαι v. — 

PLUT. viT. I. b 
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27 ποτὲ X: τότε v. — 39 δ᾽ iv] δὲ Wyttenbachius. — 313, ὃ 
πρὸς] εἰς Cobetus p. 274. — 6 καινότης τις ἄϑικτον 5: 
καινότης ἀεί τις ἄϑικτον libri plerique, τις καινότης ἀεὶ 
ἄϑικτον vy, quod ortum debet seq. ἀειϑαλές. — 15 Ξξυπέτιος] 
Ἐυπεταιὼν Cobetus p. 386. — 22 “λόγοισι pro λόγοις St. — 
προάγει R: προσάγει v. — 29 ὃ σχινοχέφαλος Ζευς 60i 
προσέρχεται | ὃ Περικλέης Meinekius, ὁ “σχινοκέφαλος Ζεὺς 
ὅδε προσέρχεται τὠδεϊῖον ἐπὶ τοῦ κρανίου | ἔχων Cobetus 
p. 372. — 32 πρῶτον R et codex: πρῶτα v. — 314, 15 
scribebatur Ὑγείας. — 18 εἶναι del. S. — 316, 4 ἀνεγκλίτῳ 
Emperius et codex: ἀνεγπλήτῳ Y. --- 7 προσβιβάξων Sch. 
προσβιάξων γἘ59 ἀβλαβεῖς R: εὐλαβεῖς y. — 817, ὅ τὰ δὲ 
αὐτὰ] corrigunt τάχα δ᾽ αὐτὰ vel τότε δ᾽ αὐτὰ vel τὰ δὲ 
ταὐτὰ vel εἶτ᾽ αὐτά. — 14 διηνεκῆ Pflugkius : διήνεγκε v. — 

32 ἀπάδοντα Valckenarius diatr. p. 223: ἅπαντα v. — 819. 6 
᾿Αἀχαιοὺς Baehrius: καὶ ᾿“χαιοὺς v. — 8 κοινοπραγίᾳ anony- 
mus: καινοπραγίέᾳ v. — 16 παραβάλλεσϑαι] παραβαλέσϑαι S. 
— 320, 16 πολλὴν Emperius: πόλεν libri plerique, πόλεις v. 
— 94 ΘΟ ννάδας S: Οἰνεάδας v. — 322, 4 ἐκπεπολεμωμένοι Χ: 
cipes, qi v. — 38 καλοῖς 5: κακοῖς v. — 323, 5 μὲν 

: δὲ ν. --- 1 κατῴκισε, μόνοις R: μόνους κατῴκισε y. — 
τὴ 20 Καταπυγοσύνη Emperius : καὶ ̓καταπυγοσύνην Y. — 
23 δήμοις Χ: δημοσίοις v. — 826, 22 ὑόπρωρος σ: ὑπόπρωρος 
Y. — 98 φορτοφορεῖν C: ποντοπορεῖν v. — 925 τυράννου] 
τοῦ τυράννου S. — 3928, 2 ἡμέρας R: ἡμέροις v. — 329, 11 
κολούων anonymus: καλύων v. — 830, 1 γε Βε: ξεῖν 5 
7 πρεσβείας --- ἀφιγμένης Br: πρεσβεῖς --- ἀφιγμένους v. — 
26 πάτριον R et codex: πατρικὸν v. — 28 Θριασίας R: Θρια- 
σίους v. — 881, 23 ἠλέγχοντο Sch: ἐλέγοντο v. — 332,924 
ἀδικίου R: ἀδίκου v. — 98 xol προὔπεμψεν om libri duo. — 
334, 14 δηλοῖ ποιήσαντος 5: δηλοποιήσαντος libri praeter 
unum , qui δηλοποιεῖ τά. --- 18 ψυχὴν δὲ Τέλητος ὑπέστης] 
ψυχὴ δὲ Τέλητος ὕπεστιν Emperius. — 18 ἀκόνῃ σκληρᾷ 
Muretus: ἀκόνη σχληρὰ v. — 98 παραϑηγομένου Mure- 
tus: παραϑηγομένη v. --- βρύχεις anonymus: βρύχει v, 
βρύκεις H. Jacobi ind. dictionis com. s. v. — 335, 12 
καϑάπερ R: καϑάπερ πρὸς v. — 336, 97 διατεταραγμένῳ 
R: διατεταραγμένων Υ͂. -- 80 Τισάνδρου S: Ἰσάνδρου v. 
-Ξ 337, 30 δ᾽ vulgo post ποϑούσης positum huc transpo- 
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suit Bekkerus. — 340, 18 ἀνωμολογοῦντο R: ἀνωμολόγουν 
τὸ Y. 

Vita Fabii 341, 9 καὶ μεγάλους R: μεγάλους v. — 10 
Ῥούλλου pro “Ῥυλάου vel Ῥυάλου X. — 16 βραδυτῆτα S: Ba- 
ρύτητα v. — 26 ἀπραγίαν X: εὐπραγίαν v. — 342, 7 .Διγύων 
X et codex: "ifiov v. — 343, 2 ἐπιπέμποντας 8: ἐπιπέμπειν 
τὰς Y. — ὃ αὑτῇ R: αὑτὴν v. — 8 Κάμιλλος pro. Καλλίμαχος 
Amiotus. — 14 Θρασυνίαν] ϑρασέδαν codices duo, Θρασυμέ- 
νῊν anonymus, Θρασουμενίαν S. — 97 ἠγνοεῖτο τὸ R: ἠγνόει 
τὸ Y. — 344, 9 συνήχϑησαν) συνηνέχϑησαν Ο. — 846, 5 ἀλλὰ 
C: ἀλλὰ καὶ v. — 7 ἐργαζόμενος] ἐνεργαξόμενος Br. — 10 
χρησίμων] χρησμίων . — 17 ὄρη X: ὅροι y. — 37 ἀρχὴ] ἀρ- 
χὴν R. — 346 , 11 παρέχειν C: παρεῖχεν v. — παράγων € et 
codices duo: παραγαγὼν v. — 847, 24 ὁ “οϑρόνος del. 
C. — 848, 7 προσμάχεσϑαι Br: προμάχεσϑαι y. — 21 
dz anonymus: ἐπ᾽ v. — 349, 6 καὶ del C. — 29 
προσδιέβαλε C et codices tres: προσδιέβαλλε v. — 350, 4 
ὡμολογήκεισαν R: ὡμολογήκει Y. — 7 τὸν κομιξόμενον R: 
cav κομιζομένων y. — 11 οὐδὲ C: ovre v. — 30 τῷ 
ὑπολειπομένῳ R: τῶν ὑπολειπομένων v. — 351, 6 ἢ τὴν 
ἀτυχίαν. supplevit S cl. mor. 195". — 15 χρόνον. R: χρόνῳ Y. 
— 16 ὡς κρατοῦντι] καὶ πρατεῖν ὃ S. — 19 οὐδ᾽ R: οὐδὲν v. 
τ 352, 15 Βουτεῶνα pro Βουλεῶνα Amiotus. — 25 ἄγνοιαν 
ἄνοιαν Bigotus. — 353, 9 μόνος ἄρξων codices: μόνον 
ἄρχειν v. — βέλτιον S: βέλτιόν τι ὃν y, τὲ Om libri 
iüres. — 354, 8 ἐπὶ τοῦ R: ἐπὶ v. — 10 ἀπὸ R: ἐπὶ v. — 
355, 3 Μάρκου pro Μαρκίου St. — 4 ἀνὴρ] 0 ἀνὴρ 
Sch. — 866, 1 μὴ del Sch. — 90 χρηστὸν uncis sepsit 
Bekkerus. — 357, 5 μενεῖν €: μένειν v. — 15 πολλῶν v post 
καταπλῆγα pontem transposuit R. — 17 ἀνίστη R: ἀνέστη Υ. 

— 3958, 24 εἶναι} ἰέναι Sch. — 97 οὕτως Sch: οὕτως 
ὡς Y. — 8ὅ9; 4 αὐτῷ pro αὐτῶν anonymus. — ὅ αὐτὸ Br: 
αὐτὸς Y. — 7 χρησόμενος Sch: χρησάμενος v. — 18 ὑπεκ- 
κλίναντες Ἀ: ἐπεκκλίναντες v. — 869, 81 ἐπὶ] ἔτι R. — 
360, 1 πένϑει] πάϑει C. — 24 ἅμ᾽ del. S. — συνεπεισπεσεῖν] 
συνεισπεσεῖν codex. — 361, 9 ἔχει] εἶχε S. — 363, 2 
φιλοπτολέμους pro φιλοπολέμους St. — ὅ τρόπῳ R: τῷ 
τρόπῳ v. — 14 συνηϑείᾳ] συντονίᾳ €. — 16 παρερρήγνυτο 
S: παρερρηγνύετο v. — 365; 16 μενεῖν R: μένειν v. — 

b* 
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28 εἰς Τάραντα v post ἀδελφὴν v. 23 posita transposuit S. — 
366, 27 ἀπολουμένους Br: ἀπολλυμένους v. — 368,1 τό τε R: 
τὸ v. — 10 Μάρκος pro Μάρκιος St. — ifto pro z4ev- 
κίος X. — 369, 10 συνεξελϑεῖν S: συνελθεῖν v. --- 370, 2 
δέους R: δέος v. -- 6 ἔπεισε Sch: ἔπειϑε v. — 10 μὴ add. S. 
— 871, 20 ἀεὶ εὐτυχεῖν εὐτυχεῖν ἀεὶ vel διευτυχεῖν S. 

373, 8 ἐνεορτάσαι pro ἕξορτάσαι St. — 9 φυλάξαι R: φυ- 
λάξασϑαι y. — 15 ὁρμωμένῳ] ἐρρωμένῳ R, ἡρμοσμένῳ Ὁ. --- 
21 τῷ del. C. — 80 Φούλβιον pro Φούριον vel Φρούριον X. 
— 814, 25 ϑάρσος Gesnerus: ϑράσος v. — 375, 18 τούτων R: 
TOUTO v. 

'Vita Alcibiadis 376, 15 ᾿Αλκιβιάδου οὐδὲν vitii arguit 
hiatus. — 377, 4 κλασαυχενεύεται Br: πλαυσαυχενεύεταιν. i 
7 πρὸς αὑτὸ καὶ R: καὶ πρὸς αὑτὸ v. — 94 καὶ μετὸ βοῆς Ἀ: 
μετὰ βοῆς καὶ v. — 378,1 ἕκαστον Classenus: ἑκάστου y. — 
18 ἄσωστον] ἀβίωτον Cobetus v. l p. 386. — 21 & γε Br: 
ἅτε v. — 28 £vogàv] ὁρῶν S. — 32 οὐδένα R: οὐδὲν v. — 
379, 4 ὡς C: ὅσοις v. — 380, 15 προσελϑὼν] προελϑὼν ἢ. — 
91 τελῶναι ἐξηπορήϑησαν) τελῶναι διηπορήϑησαν Cobetus 
p. 220. — 24 ἀργύριον διδόντες] διδόντες ἀργύριον S. — 
381, 28 γράμματα διδάσκεις Ὅμηρον ἐπανορϑοῦν ἱκανὸς ὦν ; 
οὐχὶ τοὺς νέους παιδεύεις ; ] γράμματα διδάσκεις; Ὅμηρον 
ἐπανορϑοῦν ἱκανὸς ὧν σύ γε τοὺς νέους παιδεύεις; S. — 
383, 9 ἔδει τὸ pro ἐδεῖτο anonymus. — 11 ἐπελϑὼν €: 
ἐπεξελϑὼν v. — 32 γίνεσϑαι C: γενέσϑαι v. --- 384, 25 καὶ 
τὸ νικῆσαι δὲ] τὸ δὲ καὶ νικῆσαι Bekkerus. — 30 δ᾽ add. R. 
— 885, 1 δὲς] Διὸς G. Hermannus. —  fodv pro βοᾶν 
aliquot libri. — 4 πόλεων pro πολεμίων Amiotus. — 386, 19 
κατὰ τοῦ Ὑπερβόλου pro τῷ Ὑπερβόλῳ κάτω anonymus; 
κάτω om libri tres. — 387, 22 ἀποληφϑέντας C: ἀπο- 
λειφϑέντας vy. — 26 κωλύειν] κωλύει R. — 388, 6 κἂν] καὶ 
νῦν ev? S. — 7 ἀγνωμονήσει pro ἀγνωμοσύνῃ X. — 
22 πρᾶξαι Haitingerus: πράξειν v. — 389, 1 AOnvàv R: 
᾿᾿Αϑηναίων v. — 31 ᾿Ζγραύλου Valesius: ᾿ἀγφαύλῳ y. — 
“ΗΝ Meursius: προβαλλόμενος y. — 97 ὑβρίσματα 
R: ὑβρίσματά τε v. — 390, 1 ἅπερ del. Br. — 392, 14 ἐν 
τοῖς Br: ἐνίοις v. — 32 σημεῖον pro Gcmqusíov et mox 
τετολμημένον pro τετολμημένων anonymus. — 393, 6 δῆμος 
C et codices duo: δῆμος ὡς v. — 394, 10 προσήκειν pro 
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προσήκει anonymus. — 395, 15 ὃ add. C, καὶ voluerat Br. — 

396, 19 χρῆσϑαν Sch: κεχρῆσϑαι v. — 30 τοῖς R: τῶν Υ͂. - 
397,4 μητρὶ] “μητρίδι Aelianus v. h. 13, 38. — 10 τὴν 4ήη- d 
μήτραν καὶ τὴν Κόρην del. C. — 11 δεικνύοντα] δεικνύντα 
et mox δείκνυσι Cobetus p. 372 qui et ὃ ἱεροφάντης οὐ 15 
Φηγαιᾷ pro Φηγεέα. — 14 Πουλυτίωνα pro Πολυτίωνα 
cum supra 393, 11 praebuissent libri hic quoque restituendum 
fuit. — 26 τὸ Haitingerus: τότε y. — 30 πρότερον pro πρό- 

τερος anonymus. — 8] παραγενόμενος προϑύμως] προϑύμως 

παραγενόμενος R. — 398, 22 ἐν Θετταλοῖς, supplevit 8, 
ἐν Θετταλίᾳ alii. — 899,7 τὰς ὀπαδοὺς R: τοὺς ὀπαδοὺς v. 

— 80 ἤδη in aliquot libris post φιλοτιμότατοι positum de- 
lendum esse suspicatur S. — 400, 16 ἕνεκεν καὶ] ἕ ἕνεκα S. — 
401, 7 οὐδεμία R: οὐδεμιᾶς v. — 15 “ειραδιώτης Palmerius: 
“ιραδιώτης. y. — 408, 21 μάλιστα] ἢ “μάλιστα R. — 404, 12 
ἀπράπτοις] ἄπρακτος R. — 405, 17 νὴ €: μὰ v. — 96 ἤδη] 
ἤδη ναυμαχεῖν vel simile quid desiderat S. — 406, AT κᾶλα 
Bergkius: καλὰ v. --- ἀπεσσούα €: ἀπέσσουα vel ἀπέσσονα 

libri plerique. — 31 δ᾽ add. C. — 407, 1 ̓ ἀνεμέγνυντο R: 
ἀνεμίγνυτο v. — 16 ἐξαγαγὼν S. συναγαγὼν v. — 408, 4 
Σηλυβριανοῖς ᾿4ϑηναίους Br: Σηλυβριανοὺς ᾿Αϑηναίοις Y. 
5 ἐναντία) ἐναντία τὰ Cobetus p. 385. — 409, 16 ὑπεξελόμενοι 
pro ὑπεξελεῖν anonymus. — 410, 7 Καλλιππίδην Sch: Καλ- 
λιπίδην y. — 8 ξυστέδας --- ἀμπεχομένους C: ξυστέδα — ἀμ- 
πεχόμενον v. — 10 ἐπικωμάξοντος €: ἐπικωμάξοντας v. — 
23 δάκρυον} τὸ δακρῦον Br. — 411, 27 Πραξιεργίδαι R: 
Πραξειεργίδαι v. — 412, 2 αἷς —— ἔμελλε S: o? — ἔμελλον v. 
— 295 ἐπαναγαγὼν R: ἐπαγαγὼν Y. — 297 στρατιὰν Br: στρα- 
τηγίαν ν. --- 418. 1 πράξῃ καὶ] παραστῇ vel παράσχῃ ἢ S. 
— 10 κοινῶν] καινῶν Haitingerus. — 14 ἀπιστίᾳ Br: 

ἀπιστίαν v. — 415, 8 δρμοῦσιν R: ὁρμῶσιν v. 4d, 
$5 οὐκ ἔστε Muretus: οὐκέτε v. — 18 μεϑ' αὑτοῦ Sch: 
μετ᾽ αὐτοῦ v. 

Vita Coriolani 418, 25 "Ayxog ὁ Nou& pro Γαϊος 
ὄνομα et Τύλλον pro Τύλλιον X. — 419, 11 χρώμενον R: 
χρώμενος v. — 38 μαρτυρεῖ τὸ pro ἐμαρτυρεῖτο et 81 ἐξηρ- 
τυμένον pro ἐξηρτημένον Muretus. — 420, 10 συγκατῆγονἾ 

κατῆγον S. — 924 πολίτου pro πολλῇ τοῦ X et codices qui- 
dam. — 97 μελίτειον C: μελίτιον v. — 421, 17 égífovrag 
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μαρτυρίαις τ, aliquid excidisse suspicatur S, contra xal 
μαρτυρίας ὑπερβαλέσϑαι uncis sepsit Bekkerus. — 422, 12 
ἐδέξαντο] ἀνεδέξαντο 8. — 13 Μάρκον pro Μάρκιον St. — 
24 ὑφίεσϑαι] ὑφέσϑαι S. — 423, 11 “Μενήνιος pro Mevíviog 
anonymus. — 424, 18 ἐπεξῆλϑον C: ὑπεξῆλϑον v. — 425, 9 
ἀναμεμιγμένος pro ἀναμεμιγμένους Muretus, 14 “Ἱαρκίῳ pro 
ἹΜαρπέῳ idem. — 34 προκεχωρηπος Br: προσκεχωρηκὸς v. — 
426, 6 περιεπτύξατο] περιέπτυξέ τε S. — 81 “Μαρκίου S: 
Μαρκίου v. — 428, 8 τὸν R et codices duo: τὸ v. — 5 δὲ 
τρίτῳ] τρίτῳ δὲ S. — “ἐχρήσαντο C: ἐχρήσατο v. — 429, 26 
ἂν add. Sch. — 28 αὐτοὺς R: αὐτῷ v. — 31 νοσεροῦ R el 
codices: τοῦ νοσεροῦ v. — 430, 14 κατέδραμεν pro χατέδρα- 
μον St. — 29 ἐχταπεινοῦντας — δεικνύντας Sch: ἐκταπει- 

γοῦντες —— δεικνύντες v. — 82 δήπου Br: δήμου v. — 
431, 1 προσιέναι R: προιέναι v. — 34 μηδὲν] μηδένα St. — 
432, 10 ἐραστὴν pro ἐραστὴς St. — 433, 9 ἀναρχίας Pflugkius : 
ἀναρχίαν Y. — 484, 24 ἀπολυύμενοι R: ἀποδυόμενοι v. — 
435, 9 αὑτὸν S: αὐτὸν viv 1 τοὺς del. S. — 30 ἐπειδὴ R: 
ἐπεὶ δὲ v. — 488, 2 οὖν R: «v v. — 439, 8 ἀναστῆσαι ἐπ᾽ 
αὐτοὺς suspecta reddit hiatus. — 21 ἐχάϑισε C et codices: 
ἐχάϑιξε v. — 442, 20 μικρὰς R: μικρᾶς v. — 26 γίνεσϑαι] 
γενέσϑαι S. — 443, 11 ὅσας ἀφήρηνται pro ὅσαι ἀφήρηνται 
St. — 29 συνεξελϑεῖν R: συνελϑεῖν v. — 444, 12 φύλακα 
pro φύλακας et 13 αὐτὸν pro αὑτῶν Dacerius. — 30 προσδε- 
χόμενος Muretus : προσδεχομένων y. — 445, 5 Aoovixavovc 
pro Οὐικάνους X. — 22 συστάσεσι R: συστάσει. — 446, 13 
Κλοιλίας Sch: Κλοιλείας v. — 32 ὄγκου Br: ὄχλου v. — 
4471, 95 πάντα R: πάντα ταῦτα v. — 927 οὐδὲν dv R: οὐδ᾽ ἐν 
v. — 448,6 ὑφέσϑαι C: ὑφεῖσϑαι v. — 10 γενήσεσϑαι pro 
γενέσϑαι et 12 ἀποκρένεσϑαι pro ἀποκρίνασϑαι C. — 21 
ὀργιασταὶ ἢ] ὀργιασταὶ xol Benselerus. — 24 ἦν R: ἐνῆν v. 
— 95 ταὐτὰ S: rere v. — 449, 5 vv — λεγομένων — πεῖ- 
$ov] τῷ --- “λεγομένῳ - πείϑοντι R. — 14 ἤ τι Homerus 
Od. 9, 339: ἤτοι v. — 450, 10 δοκιμώταται pro δοκεμώτατοι 
anonymus. --- 39 σωτηρίαν] σωτήρια C. — 451, 91 τό 
τ᾿ οἰκτρὸν R: τότε οἰκτρὰν v. — 81 εἶτα R: ἔτι v. --- 
452, 19 περιμενῶ R: περιμένω v. — 31 ἀντὶ add. Sch. — 
454, 22 συμβαλόμεναι Sch. et codex: »συμβαλλόμεναι Y. — 
455, 94 οὐδ᾽ εἰ Sehaeferus et codices: ovr εἶ v. — 31 πάλαι R : 
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πᾶνυ v. — 32 φϑόνον Sch: φόβον v. — 457, 7 Αἰκανοὺς pro 
Σικανοὺς X. 

458, 17 ἐξεπολέμωσε Br: ἐξεπολέμησε v. — 922 οὐδένα 
pro οὐδὲν St. — 22 Ζίων] Ἴων Br, quae correctio plerisque 
probata debet admodum incerta videri cum ex codice Vindo- 
bonensi nunc cognitum sit versus qui habentur apud Stobaeum 

XX, 6 Menandri esse. — 28 ἐφήσϑη Sch: ἐπείσϑη v. — 
459, 5 ἄγνοιαν Pflugkius: ἄνοιαν vel ἀνίαν libri. — οὐδ᾽ 
Sch: οὔτ᾽ v. — 8 post ἐπανῃρημένος lacunam indicavit Bek- 

kerus servato δὲ post τούτῳ. — 11 εἶχεν] ἔχειν Sch. — 
460, 3 πολλάκις post ἔνια uncis sepsit Bekkerus. — 461, 
ἀχάριστος] ἄχαρις ὡς S. — 23 Μάρκιον Br: Μάρκιος Y 
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"UUCH a UT uni 

1 IL Ὥσπερ ἐν ταῖς γεωγραφίαις, ὦ Σόσσιε Σενεκίων, 
οὗ ἱστορικοὶ τὰ διαφεύγοντα τὴν γνῶσιν αὐτῶν τοῖς 
ἐσχάτοις μέρεσι τῶν πινάκων πιεξοῦντες αἰτίας παρα- 
γράφουσιν 0r, ,, Τὰ δ᾽ ἐπέκεινα ϑῖνες ἄνυδροι καὶ 
ϑηριώδεις * ἢ »πηλὸς ἀνδνὴς '* 3 υ»»Σκυϑικὸν κρύος *5 
ἢ «πέλαγος πεπηγός, “ οὕτως ἐμοὶ περὶ τὴν τῶν βίων 
τῶν παραλλήλων γραφὴν τὸν ἐφικτὸν εἰκότι λόγῳ καὶ 

βάσιμον ἰσεορίᾳ πραγμάτων ἐχομένῃ χρόνον διελ- 
ϑόντι περὶ τῶν ἀνωτέρω καλῶς εἶχεν εἰπεῖν ., Τὰ δ᾽ 
ἐπέκεινα τερατώδη καὶ τραγικά, ποιηταὶ καὶ μυϑο-- 10 
γράφοι νέμονται καὶ οὐκέτ᾽ ἔχει πίστιν οὐδὲ σαφή- 
νειαν.““ Ἐπεὶ δὲ τὸν περὶ “υκούργου τοῦ νομοϑέτου 
καὶ Νομᾶ τοῦ βασιλέως λόγον ἐκδόντες ἐδοκοῦμεν 
οὐκ ἂν ἀλόγως τῷ Ῥωμύλῳ προσαναβῆναι πλησίον 
τῶν χρόνων αὐτοῦ τῇ ἱστορίᾳ γεγονότες. σκοποῦντι 15 
δέ μοι 

— τοιῶδε φωτὶ (κατ Αἰσχύλον) τίς ξυμβήσεται; 
τίν᾽ ἀντιτάξω τῷδε; τίς φερέγγυος; 

ἐφαίνετο τὸν τῶν καλῶν καὶ ἀοιδίμων οἰκιστὴν 48η- 
νῶν ἀντιστῆσαι καὶ παραβαλεῖν τῷ πατρὶ τῆς ἀνική--50 
του καὶ μεγαλοδόξου Ῥώμης. εἴη μὲν οὖν ἡμῖν ἐκκα-- 
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ϑαιρόμενον λόγῳ τὸ μυϑῶδες ὑπακοῦσαι καὶ λαβεῖν 
ἱστορίας ὄψιν, ὅπου δ᾽ ἂν αὐϑαδῶς τοῦ πιϑανοῦ πε- 
φιφρονῇ καὶ μὴ δέχηται τὴν πρὸς τὸ εἰχὸς μῖξιν, εὐ- 
γνωμόνων ἀκροατῶν δεησόμεϑα καὶ πράως τὴν ἀρ- 

5 χαιολογίαν προσδεχομένων. 
IL. Ἐδόκει δ᾽ οὖν ὁ Θησεὺς τῷ Ῥωμύλῳ κατὰ πολ- 

λὰς ἐναρμόττειν ὁμοιότητας" ἄμφω μὲν ἀνεγγύω καὶ 
σκοτίω γενόμενοι δόξαν ἔσχον ἐκ ϑεῶν γεγονέναι, 

"Augo δ᾽ αἰχμητὰ, τό γε δὴ καὶ ἴδμεν ἅπαντες, 
τ0καὶ μετὰ τοῦ δυνατοῦ τὸ συνετὸν ἔχοντες. Πόλεων δὲ 

τῶν ἐπιφανεστάτων ὁ μὲν ἔκτισε τὴν Ῥώμην, ὁ δὲ 
συνῴκισε τὰς ᾿ϑήνας" ἁρπαγὴ δὲ γυναικῶν ἑκατέρῳ 
πρόσεστιν. Οὐδέτερος δὲ δυστυχίαν περὶ τὰ οἰκεῖα 
καὶ νέμεσιν ἐγγενῆ διέφυγεν, ἀλλὰ καὶ τελευτῶντες - 

16 ἀμφότεροι λέγονται τοῖς ἑαυτῶν προσχροῦσαι πολί- 

ταις. εἴ τι τῶν ἥκιστα τραγικῶς εἰρῆσϑαι δοκούντων 
ὄφελός ἐστι πρὸς ἀλήϑειαν. 

III. Θησέως τὸ μὲν πατρῷον γένος εἰς Ἐρεχϑέα καὶ ἢ 
τοὺς πρώτους αὐτόχϑονας ἀνήκει, τῷ δὲ μητρῴῳ Πε-- 

20 λοπέδης ἦν. Πέλοψ γὰρ οὐ χρημάτων πλήϑει μᾶλλον 
ἢ παίδων μέγιστον ἴσχυσε τῶν ἐν Πελοποννήσῳ βασι-- 
λέων, πολλὰς μὲν ἐκδόμενος ϑυγατέρας τοῖς ἀρίστοις, 
πολλοὺς δὲ ταῖς πόλεσιν υἱοὺς ἐγκατασπείρας ἄρ-- 

qovrag: ὧν εἷς γενόμενος Πιτϑεὺς ὁ Θησέως πάππος 
25 πόλιν μὲν οὐ μεγάλην τὴν Τροιξηνίων axis, δόξαν 

δὲ μάλιστα πάντων ὡς ἀνὴρ λόγιος ἐν τοῖς τότε καὶ 
σοφώτατος ἔσχεν. Ἦν δὲ τῆς σοφίας ἐκείνης τοιαύτη 
τις. ὡς ἔοικεν. ἰδέα καὶ δύναμις. οἵᾳ χρησάμενος 
Ἡσίοδος εὐδοκίμει μάλιστα περὶ τὰς ἐν τοῖς Ἔργοις 

δογνωμολογίας. Καὶ μίαν γε τούτων ἐκείνην λέγουσι 
Πιτϑέως εἶναι 

Μισϑὸς δ᾽ ἀνδρὶ φίλῳ εἰρημένος ἄρκιος ἔστω. 
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Τοῦτο μὲν οὖν xol Δριστοτέλης ὁ φιλόσοφος εἴρηκεν, 
ὁ δ᾽ Εὐριπίδης τὸν Ἱππόλυτον ἁγνοῦ Πιτϑέως 
παέδευμα προσειπὼν ἐμφαίνει τὴν περὶ τὸν Πιτϑέα 
δόξαν. 4ἰγεῖ δὲ παίδων δεομένῳ τὴν Πυϑίαν ἀνελεῖν 
λέγουσι τὸν ϑρυλούμενον χρησμόν, διακελευομένην 5 
μηδεμιᾷ γυναικὶ συγγενέσϑαι πρὶν ἐλϑεῖν εἰς ᾽49ή- 
νας. οὐ πάνυ δὲ τοῦτο φράζειν εὐδήλως δοκοῦσαν" 
ὅϑεν εἰς Τροιζῆνα παρελϑὼν ἀνεκοινοῦτο Πιτϑεῖ τὴν 
τοῦ ϑεοῦ φωνὴν οὕτως ἔχουσαν" 

᾿Δσκοῦ τὸν προὔχοντα πόδα. μέγα φέρτατε λαῶν, 10 
μὴ λύσῃς πρὶν δῆμον ᾿4“ϑηνέων εἰσαφικέσϑαι" 

ἃ δῆλον ὅτι νοήσας ὁ Πιτϑεὺς ἔπεισεν αὐτὸν ἢ διη-- 
πάτησε τῇ Ai99« συγγενέσθαι. Συνελϑὼν δὲ καὶ 
γνοὺς ἐκεῖνος, ὅτι τῇ Πιτϑέως ϑυγατρὶ συγγέγονε, 
καὶ κύειν αὐτὴν ὑπονοήσας, ἀπέλιπε ξίφος καὶ πέδιλα 18 
κρύψας ὑπὸ πέτραν μεγάλην ἐντὸς ἔχουσαν κοιλότητα 
συμμέτρως ἐμπεριλαμβάνουσαν τὰ κείμενα" φράσας 
δὲ πρὸς μόνην ἐκείνην καὶ διακελευσάμενος. ἂν υἱὸς 
ἐξ αὐτοῦ γένηται καὶ λαβὼν ἀνδρὸς ἡλικίαν δυνατὸς 
ἡ τὴν πέτραν ἀναστῆσαι καὶ ὑφελεῖν τὰ καταλει--30 
φϑέντα, πέμπειν πρὸς αὐτὸν ἔχοντα ταῦτα μηδενὸς 
εἰδότος. ἀλλ᾽ ὡς ἔνεστι μάλιστα λανϑάνοντα πάντας 
(ἰσχυρῶς γὰρ ἐδεδοίκει τοὺς Παλλαντίδας ἐπιβου-- 
λεύοντας αὐτῷ καὶ διὰ τὴν ἀπαιδίαν καταφρονοῦν-- 
τας" ἦσαν δὲ πεντήκοντα παῖδες ἐκ Πάλλαντος γεγο-- 25 
νότες), ἀπῇει. 

IV. Τεκούσης δὲ τῆς 4ἴϑρας υἱὸν οἵ μὲν εὐϑὺς 
ὀνομασϑῆναι Θησέα λέγουσι διὰ τὴν τῶν γνωρισμά-- 
τῶν 9écw , οἵ δὲ ὕστερον ᾿4ϑήνησι παῖδα ϑεμένου 
τοῦ Αἰγέως αὐτόν. Τρεφόμενον δὲ ὑπὸ τοῦ Πιτϑέως 80 
ἐπιστάτην ἔχειν καὶ παιδαγωγὸν ὄνομα Κοννίδαν. à 
μέχρι νῦν ᾿4ϑηναῖοι μιᾷ πρότερον ἡμέρᾳ τῶν Θησείων 
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κριὸν ἐναγίζουσι, μεμνημένοι καὶ τιμῶντες πολὺ Oi- 
καιότερον ἢ Σιλανίωνα τιμῶσι καὶ Παρράσιον, εἰχό-- 
νῶν Θησέως γραφεῖς καὶ πλάστας γενομένους. 

V. Ἔϑους δὲ ὄντος ἔτι vóve vovg μεταβαίνοντας 
5 ἐκ παίδων ἐλϑόντας εἰς Ζελφοὺς ἀπάρχεσϑαι τῷ ϑεῷ 
τῆς κόμης. ἦλϑε μὲν εἰς ΖΙελφοὺς ὁ Θησεὺς καὶ τόπον 
ἀπὶ αὐτοῦ τὴν Θησείαν ἔτι νῦν ὀνομάξεσϑαι λέγουσιν, 
ἐκείρατο δὲ τῆς κεφαλῆς τὰ πρόσϑεν μόνον, ὥσπερ 
Ὅμηρος ἔφη τοὺς Ἄβαντας"- καὶ τοῦτο τῆς κουρᾶς τὸ 

Ἰογένος Θησηϊς ὠνομάσϑη δι᾽ ἐκεῖνον. Οἱ δὲ [άβαντες 
ἐκείραντο πρῶτοι τὸν τρόπον τοῦτον οὐχ ὑπ᾿ ᾿ἀράβων 
διδαχϑέντες. ὡς ἔνιοι νομίζουσιν, οὐδὲ Μυσοὺς £x- 
λώσαντες., ἀλλ᾽ ὄντες πολεμικοὶ καὶ ἀγχέμαχοι καὶ 
μάλιστα δὴ πάντων εἰς χεῖρας ὠϑεῖσϑαι τοῖς ἐναντίοις 

15 μεμαϑηκότες, ὡς μαρτυρεῖ καὶ ᾿ἀρχίλοχος ἐν τούτοις" 
Οὔ τοι πόλλ᾽ ἐπὶ τόξα τανύσσεται οὐδὲ ϑαμειὶ 8 

σφενδόναι. εὖτ᾽ ἂν δὴ μῶλον "Aog συνάγῃ 
ἐν πεδίῳ, ξιφέων δὲ πολύστονον ἔσσεται ἔργον" 

ταύτης γὰρ κεῖνοι δαίμονές εἰσι μάχης 

90 δεσπόται Εὐβοίας δουρικλυτοί. 
Ὅπος οὖν μὴ παρέχοιεν ἐκ τῶν τριχῶν ἀντίληψιν τοῖς 
πολεμίοις ἀπεκείραντο. Τοῦτο δὲ ἀμέλει καὶ ᾿4λέξαν-- 
δρον τὸν Μακεδόνα ἐννοήσαντά φασι προστάξαι τοῖς 
στρατηγοῖς ξυρεῖν τὰ γένεια τῶν Μακεδόνων, ὡς 

95 λαβὴν ταύτην ἐν ταῖς μάχαις οὖσαν προχειροτάτην. 
VL. Τὸν μὲν οὖν ἄλλον χρόνον ἔκρυπτεν Αἴϑρα 

τὴν ἀληϑινὴν τοῦ Θησέως γένεσιν" ἣν δὲ λόγος ὑπὸ 
τοῦ Πιτϑέως διαδοϑείς, ὡς ἐκ Ποσειδῶνος τεκνωϑείη. 
Ποσειδῶνα γὰρ Τροιξήνιοι σέβονται διαφερόντως͵ καὶ 

30950g οὗτός ἐστιν αὐτοῖς πολιοῦχος, ᾧ καὶ καρπῶν 
ἀπάρχονται καὶ τρίαιναν ἐπέσημον ἔχουσι τοῦ νομί- 
ὅματος. Ἐπεὶ δὲ μειράκιον ὧν ἅμα τῇ τοῦ σώματος 
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ῥώμῃ διέφαινεν ἀλκὴν καὶ φρόνημα μετα νοῦ καὶ 
συνέσεως βέβαιον. οὕτως αὐτὸν ἡ Αἴϑρα πρὸς τὴν 
πέτραν προσαγαγοῦσα καὶ φράσασα περὶ τῆς γενέ- 
σεως τἀληϑές, ἐκέλευσεν ὑφελεῖν τὰ πατρῷα σύμβολα 
καὶ πλεῖν εἰς ᾿'ἀϑήνας. Ὁ δὲ τὴν μὲν πέτραν ὑπέδυ 5 
καὶ ῥαδίως ἀνέωσε,. πλεῖν δὲ ἀπέγνω, καίπερ οὔσης 
ἀσφαλείας καὶ δεομένων τοῦ vs πάππου καὶ τῆς μη- 
τρός. Χαλεπὸν γὰρ ἦν πεξῇ πορεύεσϑαι τὴν eig 49ή-- 
νας ὁδὸν οὐδὲν μέρος καϑαρὸν οὐδὲ ἀκένδυνον ὑπὸ 
λῃστῶν καὶ κακούργων ἔχουσαν. Ὁ γὰρ δὴ χρόνος 10 
ἐκεῖνος ἤνεγκεν ἀνθρώπους χειρῶν μὲν ἔργοις καὶ 
ποδῶν τάχεσι καὶ σωμάτων ῥώμως. ὡς ἔοικεν ; ὑπερ-- 
φυεῖς καὶ ἀκαμάτους, πρὸς οὐδὲν δὲ τῇ φύσει χφω- 
μένους ἐπιεικὲς οὐδὲ ὠφέλιμον. ἀλλ᾽ ὕβρει τε χαί- 

ροντας ὑπερηφάνῳ καὶ ἀπολαύοντας τῆς δυνάμεως 15 
ὠμότητι καὶ πικρίᾳ καὶ τῷ κρατεῖν vs καὶ βιάξεσϑαι 
καὶ διαφϑείρειν τὸ παραπῖπτον. αἰδῶ δὲ καὶ δικαιο-- 
σύνην καὶ τὸ ἴσον καὶ τὸ φιλάνθρωπον. ὡς ἀτολμίᾳ 
τοῦ ἀδικεῖν καὶ φόβῳ τοῦ ἀδικεῖσθαι τοὺς πολλοὺς 
ἐπαινοῦντας, οὐδὲν οἰομένους προσήκειν τοῖς πλέον 30 
ἔχειν δυναμένοις. Τούτων Ἡρακλῆς τοὺς μὲν ἐξέ- 
κοπτε καὶ ἀνήρει περιϊὼν, οἵ δὲ λανθάνοντες ἐκείνου 
παριόντος ἔπτησσον xol ἀνεδύοντο καὶ παρημελοῦντο 
ταπεινὰ πράττοντες. Ἐπεὶ δὲ Ἡρακλῆς ἐχρήσατο συμ- 
φορᾷ καὶ κτείνας Ἴφιτον εἰς “υδίαν ἀπῆρε καὶ συχνὸν 25 
ἐκεῖ χρόνον ἐδούλευε παρ᾽ Ὀμφάλῃ, δίκην τοῦ φόνου 
ταύτην ἐπιϑεὶς αὑτῷ, τότε τὰ μὲν AvóGv πράγματα 
πολλὴν ἔσχεν εἰρήνην καὶ ἄδειαν ἐν δὲ τοῖς περὶ τὴν 
Ἑλλάδα τόποις αὖϑις ἐξήνϑησαν αἱ κακίαι καὶ ἀνερ- 
ράγησαν οὐδενὸς πιεζοῦντος οὐδὲ κατείργοντος. Ἦν 80 

οὖν ὀλέϑριος ἡ πορεία τοῖς ᾿4ϑήναξε πεξῇ βαδίζουσιν 
ἐκ Πελοποννήσου καὶ τῶν κακούργων ἕκαστον ἐξη- 
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γούμενος Πιτϑεὺς ὁποῖος εἴη καὶ ὁποῖα δρῴη περὶ 
τοὺς ξένους, ἔπειϑε τὸν Θησέα κομίξεσϑαι διὰ ϑαλάτ-- 
της. Τὸν δὲ πάλαι μέν. ὡς ἔοικε, λεληϑότως διέκαιεν 
ἡ δόξα τῆς Ἡρακλέους ἀρετῆς͵ καὶ πλεῖστον ἐκείνου 

5 λόγον εἶχε καὶ προϑυμότατος ἀκροατὴς ἐγίνετο τῶν 
διηγουμένων ἐκεῖνον. οἷος εἴη. μάλιστα δὲ τῶν αὐτὸν 
ἑωραχότων καὶ πράττοντι καὶ λέγοντι προστετυχηκό-- 
τῶν τότε δὲ παντάπασιν ἦν φανερὸς πεπονθὼς ὅπερ 
ὕστερον χρόνοις πολλοῖς Θεμιστοκλῆς ἔπαϑε καὶ εἶ-- 

10 ztev, ὡς καϑεύδειν αὐτὸν οὐκ ἐῴη τὸ Μιλτιάδου τρό- 
παιον" οὕτως ἐκείνῳ τοῦ Ἡρακλέους ϑαυμάξοντι τὴν 
ἀρετὴν καὶ νύκτωρ ὄνειρος ἦσαν ai πράξεις καὶ μεϑ' 
ἡμέραν ἐξῆγεν αὐτὸν ὁ ξῆλος καὶ ἀνηρέϑιξε ταὐτὰ 
πράττειν διανοούμενον. 

15 VII. Ἐτύγχανον δὲ καὶ γένους κοινωνοῦντες ἐξ 
ἀνεψιῶν ὄντες. 4ἴϑρα μὲν γὰρ ἦν Πιτϑέως ϑυγάτηρ. 
᾿Δλχμήνη δὲ Δυσιδίκης, “Μυσιδίκη δὲ καὶ Πιτϑεὺς 
ἀδελφοὶ γεγονότες ἐξ Ἱπποδαμείας. καὶ Πέλοπος. ΖΊ:ει-- 
νὸν οὖν ἐποιεῖτο καὶ οὐκ ἀνεκτὸν ἐκεῖνον μὲν ἐπὶ 

ϑοτοὺς πανταχοῦ πονηροὺς βαδίζοντα καϑαίρειν γῆν 
καὶ ϑάλατταν. αὐτὸν δὲ τοὺς ἐμποδὼν ἄϑλους &zo- 
διδράσκειν, τὸν μὲν λόγῳ καὶ δόξῃ πατέρα καταισχύ- 
νῶν διὰ ϑαλάττης φυγῇ κομιξόμενος, τῷ δὲ ὄντι 
προσφέρων γνωρίσματα πέδιλα καὶ ξίφος ἀναίμακτον, 

οὐ οὐκ ἔργοις εὐθὺς ἀγαϑοῖς καὶ πράξεσι παρέχων ἐμ- 
φανὴ χαρακτῆρα τῆς εὐγενείας. Τοιούτῳ φρονήματι 

καὶ τοιούτοις λογισμοῖς ἐξώρμησεν ὡς ἀδικήσων μὲν 
οὐδένα, τοὺς δὲ ὑπάρχοντας βίας ἀμυνούμενος. 

VIII. Καὶ πρῶτον μὲν ἐν τῇ Ἐπιδαυρίᾳ Περιφή-- 
ϑ0τὴν ὅπλῳ χρώμενον κορύνῃ καὶ διὰ τοῦτο Κορυνήτην 

ἐπικαλούμενον ἁπτόμενον αὐτοῦ καὶ κωλύοντα προ- 
ἄγειν συμβαλὼν ἀπέκτεινεν: ἡσϑεὶς δὲ τῇ κορύνῃ 
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λαβὼν ὅπλον ἐποιήσατο καὶ διετέλει χρώμενος, ὥσπερ 

ὁ ̓ Ηρακλῆς τῷ δέρματι τοῦ λέοντος. ᾿Εκείνῳ μὲν οὖν 

ἐπίδειξις ἦν φορούμενον ἡλίκου τὸ μέγεϑος ϑηρίου 
κρατήσειεν, οὗτος δὲ τὴν κορύνην ἐπεδείκνυεν ἡτ- 
τημένην μὲν ὑπ᾽ αὐτοῦ, μετ᾽ αὐτοῦ δὲ ἀήττητον ov-5 
σαν. Ἔν δ᾽ ̓ Ισϑμῷ Σίνιν τὸν πιτυοκάμπτην ᾧ τρόπῳ 
πολλοὺς ἀνήρει, τούτῳ διέφϑειρεν αὐτός. οὐ μεμε-- 
λετηκὼς οὐδ᾽ εἰθισμένος. ἐπιδείξας δὲ τὴν ἀρετὴν ὅτι 
καὶ τέχνης περίεστι καὶ μελέτης ἁπάσης. Ἦν δὲ τῷ 
Zw, καλλίστη καὶ μεγίστη ϑυγάτηρ ὄνομα Περι- 10 
γούνη. Ταύτην τοῦ πατρὸς ἀνῃφημένου φυγοῦσαν 
ἐξήτει περιϊὼν ὁ Θησεύς" ἡ δ᾽ εἰς τόπον ἀπελϑοῦσα 

λόχμην ἔχοντα πολλὴν στοιβήν τε πλείστην καὶ ἀσφά-- 
ραγον͵ ἀκάκως πάνυ καὶ παιδικῶς ὥσπερ αἰσϑανομέ- 
νῶν δεομένη προσεύχετο μεϑ᾽ ὅρκων, ἂν σώσωσιν 15 
αὐτὴν καὶ ἀποκρύψωσι, μηδέποτε λυμανεῖσϑαι μηδὲ 
καύσειν. ᾿ἀνακαλουμένου δὲ τοῦ Θησέως καὶ πίστιν 
διδόντος. ὡς ἐπιμελήσεται καλῶς αὐτῆς καὶ οὐδὲν 
ἀδικήσει. προῆλϑε: καὶ τῷ μὲν Θησεῖ συγγενομένη 
“Μελάνιππον ἔτεκε. Ζ;ηϊονεῖ δὲ τῷ Εὐρύτου τοῦ Οἰ--30 
χαλιέως ὕστερον συνῴκησε Θησέως δόντος. 'Ex δὲ 
Μελανίππου τοῦ Θησέως γενόμενος Ἴωξος Ὀρνύτῳ 
τῆς εἰς Καρίαν ἀποικίας μετέσχεν ὅϑεν Ἰωξίδαις καὶ 
Ἰωξίσι πάτριον κατέστη μήτε ἄκανθαν ἀσφαράγου 
μήτε στοιβὴν καίειν, ἀλλὰ σέβεσϑαι καὶ τιμᾷν. 25 

IX. 'H δὲ Koouuvovía σῦς. ἣν Φαιὰν προσωνό-- 
μαξον, οὐ φαῦλον ἦν ϑηρίον. ἀλλὰ μάχιμον καὶ χα-- 
λεπὸν κρατηϑῆναι. Ταύτην ὁδοῦ πάρεργον. ὡς μὴ 
δοκοίη πάντα πρὸς ἀνάγκην πονεῖν. ὑποστὰς ἀνεῖλε, 
καὶ ἅμα τῶν μὲν ἀνθρώπων τοῖς πονηροῖς ἀμυνόμε-- 80 
νον οἰόμενος δεῖν τὸν ἀγαϑὸν προσφέρεσϑαι, τῶν δὲ 
ϑηρίων καὶ προεπιχειροῦντα τοῖς γενναίοις μάχεσϑαι 
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καὶ διακινδυνεύειν. Ἔνιοι δέ φασι τὴν Φωσαν λῃ- 
στρίδα γενέσϑαι γυναῖκα φονικὴν καὶ ἀκόλαστον, αὖ-- 
τόϑι κατοικοῦσαν ἐν Κρομμυῶνι, σῦν δὲ éxovoua- 
σϑεῖσαν διὰ τὸ ἦϑος καὶ τὸν βίον εἶτα ὑπὸ Θησέως 

5 ἀποθανεῖν. 
X. Σκείρωνα δὲ πρὸ τῆς Μεγαρικῆς ἀνεῖλε δίψας 

κατὰ τῶν πετρῶν. ὡς μὲν ὁ πολὺς λόγος λῃστεύοντα 
τοὺς παριόντας, ὡς δ᾽ ἔνιοι λέγουσιν ὕβρει καὶ τρυφῇ 
προτείνοντα τὼ πόδε τοῖς ξένοις καὶ κελεύοντα ví- 

Ι0πτειν, εἶτα λακτίζοντα καὶ ἀπωϑοῦντα νίπτοντας εἰς 
τὴν P detrav. Οἱ δὲ Μεγαρόϑεν συγγφαφεῖς ὁμύσε 

τῇ φήμῃ βαδίζοντες καὶ τῷ πολλῷ χφόνῳ, κατὰ 
Σιμωνίδην, πολεμοῦντες οὔτε ὑβριστὴν οὔτε λῃ- 

στὴν γεγονέναι τὸν Σικείρωνά φασιν. ἀλλὰ λῃστῶν. 
15 μὲν κολαστὴν. ἀγαϑῶν δὲ καὶ δικαίων οἰκεῖον ἀν-- 
δρῶν καὶ φίλον. Αἰακόν vs γὰρ Ἑλλήνων ὁσιώτατον ὅ 
νομίξεσϑαι καὶ Κυχρέα τιμὰς ϑεῶν ἔχειν ᾿4ϑήνησι 
τὸν Σαλαμίνιον, τὴν δὲ Πηλέως καὶ Τελαμῶνος ἀρε-- 
τὴν ὑπ᾽ οὐδενὸς ἀγνοεῖσϑαι. Σκείρωνα τοίνυν Kv- 

30 χρέως μὲν γενέσϑαι γαμβρόν, Αἰακοῦ δὲ πενϑερόν, 
Πηλέως δὲ καὶ Τελαμῶνος πάππον. ἐξ Ἐνδηΐδος γε- 
γονότων τῆς Σκείρωνος καὶ Χαρικλοῦς ϑυγατρός. 

Οὔκουν εἰκὸς εἶναι τῷ κακίστῳ τοὺς ἀρίστους εἰς ποι-- 
νωνίαν γένους ἐλϑεῖν, τὰ μέγιστα καὶ τιμιώτατα λαμ-- 

36 βάνοντας καὶ διδόντας. ᾿4λλὰ Θησέα φασὶν οὐχ ὅτε 
τὸ πρῶτον ἐβάδιξεν eig ̓ ϑήνας, ἀλλ᾽ ὕστερον Ἐλευ-- 
σῖνά τε λαβεῖν Μεγαρέων ἐχόντων, παρακρουσάμε-- 
vov Ζιοκλέα τὸν ἄρχοντα, καὶ Σκείρωνα ἀποκτεῖναι. 
Ταῦτα μὲν οὖν ἔχει τοιαύτας ἀντιλογίας. 

80 ΧΙ. Ἐν δὲ Ἐλευσῖνι Κερκύονα τὸν ἐξ ᾿ἀρκαδίας 
καταπαλαίσας ἀνεῖλε" καὶ μικρὸν προελϑὼν Ζίαμά- 
στην ἐν Ἕρμει τὸν Προκχρούστην, ἀναγκάσας αὑτὸν 
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ἀπισοῦν τοῖς κλιντῆρσιν ὥσπερ τοὺς ξένους ἐκεῖνος. 

Ἔσπραττε δὲ ταῦτα μιμούμενος τὸν Ἡρακλέα. Καὶ γὰρ 

ἐκεῖνος οἷς ἐπεβουλεύετο τρόποις ἀμυνόμενος τοὺς 

προεπιχειροῦντας ἔϑυσε τὸν Βούσιριν καὶ κατεπα- 

λαισε τὸν ᾿άνταῖον καὶ τὸν Κύκνον κατεμονομάχησε 5 

καὶ τὸν Τέρμερον συρρήξας τὴν κεφαλὴν ἀπέκτεινεν. 

"Ag" οὗ δὴ καὶ τὸ Τερμέρειον κακὸν ὀνομασϑῆναι λέ-- 
γουσι" παίων γὰρ, ὡς ἔοικε. τῇ κεφαλῇ τοὺς ἐντυγ-- 
χάνοντας ὃ Τέρμερος ἀπώλλυεν. Οὕτω δὴ καὶ Θησεὺς 
κολάξων τοὺς πονηροὺς ἐπεξῆλϑεν, οἷς μὲν ἐβιάξοντο 10 
τοὺς ἄλλους, ὑπ᾽ ἐκείνου καταβιαξζομένους., ἐν δὲ τοῖς 
τρόποις τῆς ἑαυτῶν ἀδικίας τὰ δίκαια πάσχοντας. 

XII. Προϊόντι δὲ αὐτῷ καὶ γενομένῳ κατὰ τὸν 
Κηφισὸν ἄνδρες ἐκ τοῦ Φυταλιδῶν γένους ἀπαντή-- 
σαντες ἠσπάσαντο πρῶτοι, καὶ δεομένου καϑαρϑῆναι 15 
τοῖς νενομισμένοις ἁγνίσαντες καὶ μειλέχια ϑύδσαντες 
εἱστίασαν οἴκοι, μηδενὸς πρότερον αὐτῷ φιλανϑρώ-- 
zov καϑ᾽ ὁδὸν ἐντυχόντος. Ἡμέρᾳ μὲν οὖν ὀγδόῃ 
λέγεται Κρονίου μηνός. ὃν νῦν φ!κατομβαιῶνα κα- 
λοῦσι. κατελϑεῖν. Κατελθὼν δὲ εἰς τὴν πόλιν εὗρε 30 
τά τε κοινὰ ταραχῆς μεστὰ καὶ διχοφροσύνης καὶ τὰ 
περὶ τὸν Αἰγέα καὶ τὸν οἶκον ἰδίᾳ νοσοῦντα. Μήδεια 
γὰρ ἐκ Κορίνϑου φυγοῦσα φαρμάκοις ὑποσχομένη 
τῆς ἀτεκνίας ἀπαλλάξειν Alyéa συνῆν αὐτῷ. Προαι-- 
σϑομένη δὲ περὶ τοῦ Θησέως αὕτη, τοῦ δὲ Αἰγέως 35 
ἀγνοοῦντος, ὄντος δὲ πρεσβυτέρου καὶ φοβουμένου 
πάντα διὰ τὴν στάσιν. ἔπεισεν αὐτὸν ὡς ξένον ἔστι-- 
ὥντα φαρμάκοις ἀνελεῖν. Ἐλθὼν οὖν ὁ Θησεὺς ἐπὶ 
τὸ ἄριστον οὐκ ἐδοκέμαξε φράζειν αὑτὸν. ὅστις εἴη, 
πρότερος. ἐκείνῳ δὲ βουλόμενος ἀρχὴν ἀνευρέσεως 80 
παρασχεῖν κρεῶν παρακειμένων σπασάμενος τὴν μά- 
χαιραν, ὡς ταύτῃ τέμνων, ἐδείκνυεν ἐκείνῳ. Ταχὺ 
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δὲ καταμαϑὼν ὁ Αἰγεὺς τὴν μὲν κύλικα τοῦ φαρμά-- 
κου κατέβαλε, τὸν δὲ υἱὸν ἀνακρίνας ἠσπάξετο καὶ 

- συναγαγὼν τοὺς πολίτας ἐγνώριξεν,͵ ἡδέως δεχομένους 
διὰ τὴν ἀνδραγαθίαν. “έγεται δὲ τῆς κύλικος πεσού-- 

5 σης ἐκχυϑῆναι τὸ φάρμακον ὅπου νῦν ἐν Ζ:ελφινίῳ 
τὸ περίφρακτόν ἐστιν, ἐνταῦϑα γὰρ ὁ Αἰγεὺς Gua, 
καὶ τὸν Ἑρμῆν τὸν πρὸς £o τοῦ ἱεροῦ καλοῦσιν ἐπ᾽ 
«Αἰγέως πύλαις. 

XIII. Οἱ δὲ Παλλαντίδαι πρότερον μὲν ἤλπιξον 
10 αὐτοὶ τὴν βασιλείαν καϑέξειν Αἰγέως ἀτέκνου τελευ-- 

τήσαντος" ἐπεὶ δὲ Θησεὺς ἀπεδείχϑη διάδοχος, χαλε-- 
πῶς φέροντες. εἰ βασιλεύει μὲν Αἰγεὺς ϑετὸς γενό-- 
μενος Πανδίονι καὶ μηδὲν Ἐρεχϑείδαις προσήκων, 
βασιλεύσει δ᾽ ὁ Θησεὺς πάλιν ἔπηλυς ὧν καὶ ξένος, 

18 εἰς πόλεμον καϑίσταντο. Καὶ διελόντες ἑαυτοὺς οὗ 

μὲν ἐμφανῶς Σφηττόϑεν ἐχώρουν ἐπὶ τὸ ἄστυ μετὰβ 
τοῦ πατρός, οἱ δὲ Γαργηττοῖ κρύψαντες ἑαυτοὺς ἐνή-- 
δρευον, ὡς διχόϑεν ἐπιϑησόμενοι τοῖς ὑπεναντίοις. 
"Hv δὲ κῆρυξ μετ᾽ αὐτῶν ἀνὴρ “Ζγνούσιος ὄνομα Aso. 

20 Οὗτος ἐξήγγειλε τῷ Θησεῖ τὰ βεβουλευμένα τοῖς Παλ-- 
λαντίδαις. Ὁ δὲ ἐξαίφνης ἐπιπεσὼν τοῖς ἐνεδρεύουσι 
πάντας διέφϑειρεν. Οἵ δὲ μετὰ τοῦ Πάλλαντος πυϑό-- 
μενοι διεσπάρησαν. Ἐκ τούτου φασὶ τῷ Παλληνέων 
δήμῳ πρὸς τὸν ᾿“γνουσίων ἐπιγαμίαν μὴ εἶναι, μηδὲ 

26 κηρύττεσϑαι τοὐπιχώριον παρ᾽ αὐτοῖς ᾿κούετε 
Aeg μισοῦσι γὰρ τοὔνομα διὰ τὴν προδοσίαν τοῦ 
ἀνδρός. 

XIV. Ὁ δὲ Θησεὺς ἐνεργὸς εἶναι βουλόμενος, ἅμα 
δὲ xoi δημαγωγῶν, ἐξῆλϑεν ἐπὶ τὸν Μαραϑώνιον 

βϑοταῦρον οὐκ ὀλίγα πράγματα τοῖς οἰκοῦσι τὴν Τετρά-- 
πολιν παρέχοντα" καὶ χειρωσάμενος ἐπεδείξατο ξῶντα 

διὰ τοῦ ἄστεος ἐλάσας, εἶτα τῷ ̓ Δἀπόλλωνι τῷ Ζίελφι-- 
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νέῳ κατέϑυσεν. 'H δὲ Ἑκάλη καὶ τὸ περὶ αὐτὴν μυϑο- 
λόγημα τοῦ ξενισμοῦ καὶ τῆς ὑποδοχῆς ἔοικε μη πά- 
σης ἀμοιρεῖν ἀληϑείας. Ἔϑυον γὰρ Ἑ καλήσιον οἵ 
πέριξ δῆμοι συνιόντες Ἑχάλῳ Zh καὶ τὴν Ἑκάλην 
ἐτίμων Ἑ καλίνην ὑποκοριξόμενοι διὰ τὸ κἀκείνην ὃ 
νέον ὄντα κομιδῇ τὸν Θησέα ξενίξουσαν ἀσπάσασϑαι 
πρεσβυτικῶς καὶ φιλοφρονεῖσϑαι τοιούτοις ὑποκο-- 
ρισμοῖς. Ἐπεὶ δὲ εὔξατο μὲν ὑπὲρ αὐτοῦ τῷ 4i βα- 
Oífovrog ἐπὶ τὴν μάχην, εἰ σῶς παραγένοιτο ϑύσειν, 
ἀπέϑανε δὲ πρὶν ἐκεῖνον ἐπανελϑεῖν. ἔσχε τὰς εἰρη-- 10 
μένας ἀμοιβὰς τῆς φιλοξενίας τοῦ Θησέως κελεύσαν-- 
τος, ὡς Φιλόχορος ἱστόρηκεν. 

XV. Ὀλίγῳ δὲ ὕστερον ἧκον ἐκ Κρήτης τὸ τρίτον 
οἵ τὸν δασμὸν ἀπάξοντες. Ὅτι μὲν οὖν ᾿Δνδρόγεω 
περὶ τὴν ᾿Δττικὴν ἀποϑανεῖν δόλῳ δόξαντος 0 τε ΜΈ- 15 
vog πολλὰ κακὰ πολεμῶν εἰργάζετο τοὺς ἀνθρώπους 
καὶ τὸ δαιμόνιον ἔφϑειρε τὴν χώραν (ἀφορία τε γὰρ 
καὶ νόσος ἐνέσκηψε πολλὴ καὶ ἀνέδυσαν o ποταμοί) 
καὶ τοῦ ϑεοῦ προστάξαντος ἱλασαμένοις τὸν Μίνω καὶ 

διαλλαγεῖσι λωφήσειν τὸ μήνιμα καὶ τῶν κακῶν ἔσε-- 90 
σϑαι παῦλαν, ἐπικηρυκευσάμενοι καὶ δεηϑέντες ἐποι-- 
ἤσαντο συνθήκας. ὥστε πέμπειν δι᾽ ἐννέα ἐτῶν δα-- 
σμὸν ἠϊϑέους ἑπτὰ καὶ παρϑένους τοσαύτας. ὃμολο-- 
γοῦσιν οἵ πλεῖστοι τῶν συγγραφέων * τοὺς δὲ παῖδας 
εἰς Κρήτην κομιξζομένους ὃ μὲν τραγικώτατος μῦϑος 25 
ἀποφαίνει τὸν Μινώταυρον ἐν τῷ “αβυρίνϑῳ δια- 
φϑείρειν, ἢ πλανωμένους αὐτοὺς καὶ τυχεῖν ἐξόδου μὴ 
δυναμένους ἐκεῖ καταϑνήσκειν, τὸν δὲ Μινώταυρον, 
ὥσπερ Εὐριπίδης φησὶ. 

Σύμμικτον εἶδος κἀποφώλιον βρέφος 80 
γεγονέναι καὶ . 

Ταύρου μεμῖχϑαι καὶ βροτοῦ διπλῇ φύσει. 
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XVI. Φιλόχορος δέ φησιν οὐ ταῦτα συγχωρεῖν. 
Κρῆτας, ἀλλὰ λέγειν, ὅτι φρουρὰ μὲν ἦν ὁ Δαβύ-- 
ρυνϑος οὐδὲν ἔχων κακὸν ἀλλ᾽ ἢ τὸ μὴ διαφυγεῖν τοὺς 
φυλαττομένους, ἀγῶνα δὲ ὁ Μίνως ἐπ᾽ ᾿ἀνδρόγεῳ 

"γυμνικὸν ἐποίει. καὶ τοὺς παῖδας ὧϑλα τοῖς νικῶσιν 

ἐδίδου τέως ἐν τῷ “αβυρένϑῳ φυλαττομένους ἐνίκα 
δὲ τοὺς προτέρους ἀγῶνας ὁ μέγιστον παρ᾽ αὐτῷ δυ- 
νάμενος τότε καὶ στρατηγῶν ὄνομα Ταῦρος, ἀνὴρ 
οὐκ ἐπιεικὴς καὶ ἥμερος τὸν τρόπον, ἀλλὰ καὶ τοῖς 

10 παισὶ τῶν ᾿4“ϑηναίων ὑπερηφάνως καὶ χαλεπῶς προσ- 
φερόμενος. ᾿Δριστοτέλης δὲ καὶ αὐτὸς ἐν τῇ Βοττιαίων 
πολιτείᾳ δῆλός ἐστιν οὐ νομίζων ἀναιρεῖσϑαι τοὺς 

παῖδας ὑπὸ τοῦ Mívo, ἀλλὰ ϑητεύοντας ἐν τῇ Κρήτῃ 
καταγηράσκειν" καί ποτε Κρῆτας εὐχὴν παλαιὰν ἀπο-- 

15 διδόντας ἀνθρώπων ἀπαρχὴν εἰς “Ιελφοὺς ἀποστέλ-- 
A&v, τοῖς δὲ πεμπομένοις ἀναμιχϑέντας ἐκγόνους 
ἐκείνων συνεξελϑεῖν ὡς δὲ οὐκ ἦσαν ἱκανοὶ τρέφειν 
ἑαυτοὺς αὐτόϑι, πρῶτον μὲν εἰς Ἰταλίαν διαπερᾶσαι T 
κἀκεῖ κατοικεῖν περὶ τὴν Ἰαπυγίαν, ἐκεῖϑεν δὲ αὖϑις 

20 εἰς Θράκην κομισϑῆναι καὶ κληϑῆναι Βοττιαίους" διὸ 
τὰς κόρας τῶν Βοττιαίων ϑυσίαν τινὰ τελούσας éxd- 
δειν' Ἴωμεν εἰς ᾿'ϑήνας. Ἔοικε γὰρ ὄντως χαλε-- 
πὸν εἶναι φωνὴν ἐχούσῃ πόλει καὶ μοῦσαν ἀπεχϑά-- 
νεσϑαι. Καὶ γὰρ ὁ Μίνως ἀεὶ διετέλει κακῶς ἀκούων 

36 καὶ λοιδοφούμενος ἐν τοῖς "Avuxois ϑεάτροις͵ καὶ 

οὔτε Ἡσίοδος αὐτὸν ὥνησε βασιλεύτατον οὔτε 
Ὅμηρος ὀαριστὴν Ζ'εὸς προσαγορεύσας, ἀλλ᾽ ἐπι-- 

κρατήσαντες οἷ τραγικοὶ πολλὴν ἀπὸ τοῦ λογείου καὶ 
τῆς σκηνῆς ἀδοξίαν αὐτοῦ κατεσκέδασαν ὡς χαλεποῦ 

80 καὶ βιαίου γενομένου. Καίτοι φασὶ τὸν μὲν Μίνω βα- 
σιλέα καὶ νομοϑέτην, δικαστὴν δὲ τὸν Ῥαδάμανθυν 
εἶναι καὶ φύλακα τῶν ὡρισμένωτ' ὑπ᾽ ἐκεί ov δικαίων. 
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XVII. Ἐπεὶ δ᾽ οὖν καϑῆκεν ὁ φόνος τοῦ τρίτου 
δασμοῦ καὶ παρέχειν ἔδει τοὺς πατέρας. ἐπὶ τὸν κλῆρον 
οἷς ἦσαν ἠΐϑεοι παῖδες, αὖϑις ἀνεφύοντο τῷ «Αἰγεῖ 

διαβολαὶ πρὸς τοὺς πολίτας ὀδυρομένους "Y ἀἁγανα-- 
χτοῦντας. ὅτι πάντων αἴτιος ὧν ἐκεῖνος οὐδὲν μέρος 5 
ἔχει τῆς κολάσεως μόνος, ἀλλ ἐπὶ νόϑῳ καὶ ξένῳ παιδὶ 
τὴν ἀρχὴν πεποιημένος αὐτοὺς περιορᾷ γνησίων ἐρή-- 
μους καὶ ἄπαιδας ἀπολειπομένους. Ταῦτ᾽ ἠνία τὸν 
Θησέα. καὶ δικαιῶν μὴ ἀμελεῖν. ἀλλὰ κοινωνεῖν τῆς 
τύχης τοῖς πολίταις, ἐπέδωκεν ἑαυτὸν ἄνευ κλήρου 10 
προσελϑών. Καὶ τοῖς μὲν ἄλλοις τό τε φρόνημα ϑαυ-- 
μαστὸν ἐφάνη καὶ τὸ δημοτικὸν ἠγάπησαν. o δὲ Ai- 
γεὺς ἐπεὶ δεόμενος καὶ καϑικετεύων ἀμετάπειστον 

ἑώρα καὶ ἀμετάτρεπτον, ἀπεκλήρωσε τοὺς ἄλλους 
παῖδας. Ἑλλάνικος δέ φησιν οὐ τοὺς λαχόντας ἀπὸ 15 
κλήρου καὶ τὰς λαχούσας ἐκπέμπειν τὴν πόλιν, αὐτὸν 
δὲ τὸν Μίνω παραγινόμενον ἐκλέγεσϑαι καὶ τὸν Θη-- 
σέα πάντων ἐἑλέσϑαι πρῶτον ἐπὶ τοῖς δρισϑεῖσιν" ὡρι-- 
σμένον δ᾽ εἶναι τὴν μὲν ναῦν ᾿4ϑηναίους παρέχειν, 
ἐμβάντας δὲ πλεῖν σὺν αὐτῷ τοὺς ἠϊϑέους μηδὲν ὅπλον 30 
ἀρήϊον ἐπιφερομένους, ἀπολομένου δὲ τοῦ Μινωταύ-- 
ρου πέρας ἔχειν τὴν ποινήν. Πρότερον μὲν οὖν οὐδε- 
μία σωτηρίας ἐλπὶς ὑπέκειτο: διὸ καὶ μέλαν ἵστίον 
ἔχουσαν, ὡς ἐπὶ συμφορᾷ προδήλῳ, τὴν ναῦν ἔπεμ-- 
πον" τῦτε δὲ τοῦ Θησέως τὸν πατέρα ϑαρρύνοντος καὶ 35 
μεγαληγοροῦντος, ὡς χειρώσεται τὸν Μινώταυρον, 
ἔδωκεν ἕτερον ἱστίον λευκὸν τῷ κυβερνήτῃ, κελεύσας 
ὑποστρέφοντα σωζομένου τοῦ Θησέως ἐπέρασϑαι τὸ 
λευχόν, εἰ δὲ μὴ. τῷ μέλανι πλεῖν καὶ ἀποσημαίνειν 
τὸ πάϑος. Ὁ δὲ Σιμωνίδης οὐ λευκόν φησιν εἶναι τὸ 80 
δοϑὲν ὑπὸ τοῦ Αἰγέως. ἀλλὰ φοινέκεον (Gvíov 
ὑγρῷ πεφυρμένον πρίνου ἄνϑει ἐριϑάλ- 
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Ao0- καὶ τοῦτο τῆς σωτηρίας αὐτῶν ποιήσασϑαι ση-. 

μεῖον. Ἐκυβέρνα δὲ τὴν ναῦν ᾿Δμαρσυάδας Φέρεκλος, 
ὥς φησι Σιμωνίδης. Φιλόχορος δὲ παρὰ Σικίρου φησὶν 
ἐκ Σαλαμῖνος τὸν Θησέα λαβεῖν κυβερνήτην μὲν Ναυ-- 

δ σίϑοον. πρωρέα δὲ Φαίακα, μηδέπω τότε τῶν ᾿49η- 
ναίων προσεχύντων τῇ ϑαλάττῃ" καὶ γὰρ εἶναι τῶν 
ἠϊϑέων ἕνα Μενέσϑην Σκίρου ϑυγατριδοῦν. Μαρτυ- 
ρεῖ δὲ τούτοις ἡρῷα Ναυσιϑόου καὶ Φαίακος εἷσαμέ- 
νου Θησέως Φαληροῖ πρὸς τῷ τοῦ Σκχίρου ἱερῷ. καὶ 

10 τὴν ἑορτὴν τὰ Κυβερνήσιά φασιν ἐκείνοις τελεῖσθαι. 
'XVIII. Γενομένου δὲ τοῦ κλήρου παραλαβὼν τοὺς 

λαχόντας 0 Θησεὺς ἐκ ταῦ πρυτανείου καὶ παρελϑὼν 
εἰς ΖΙελφίνιον, ἔϑηκεν ὑπὲρ αὐτῶν τῷ ᾿Δπόλλωνι τὴν 
ἱκετηρίαν. Ἦν δὲ κλάδος ἀπὸ τῆς ἱερᾶς ἐλαίας ἐρίῳ λευ-- 

15 xà κατεστεμμένος. Εὐξάμενος δὲ κατέβαινεν ἕκτῃ μη-- 
νὸς ἐπὶ ϑάλασσαν ἱσταμένου Μουνυχιῶνος. ἡ καὶ νῦν 
ἔτι τὰς κόρας πέμπουσιν ἱλασομένας εἰς Ζελφένιον. 

“έγεται δὲ αὐτῷ τὸν μὲν ἐν Ζελφοῖς ἀνελεῖν ϑεὸν 
"Agooüírqv καϑηγεμόνα ποιεῖσϑαι καὶ παρακαλεῖν 8 

20 συνέμπορον, ϑύοντι δὲ πρὸς ϑαλάσσῃ τὴν αἷγα ϑή- 

λειαν οὖσαν αὐτομάτως τράγον γενέσϑαι" διὸ καὶ 
καλεῖσϑαι τὴν ϑεὸν ᾿Ἐπιτραγίαν. 

ΧΙΧ. Ἐπεὶ δὲ κατέπλευσεν εἰς Κρήτην, ὡς μὲν οἵ 
πολλοὶ γράφουσι καὶ ᾷἄδουσι, παρὰ τῆς ᾿Δριάδνης 

25 ἐρασϑείσης τὸ λίνον λαβὼν καὶ διδαχϑείς, ὡς ἔστι 
τοῦ λαβυρίνϑου τοὺς ἑλιγμοὺς διεξελϑεῖν., ἀπέκτευνε 
τὸν Μινώταυρον καὶ ἀπέπλευσε τὴν ᾿Αἀριάδνην ἀνα- 
λαβὼν καὶ τοὺς ἠϊϑέους. Φερεκύδης δὲ καὶ τὰ ἐδάφη 
τῶν Κρητικῶν νεῶν φησιν ἐκκόψαι τὸν Θησέα τὴν 

80 δίωξιν ἀφαιρούμενον. Δήμων δὲ καὶ τὸν Ταῦρον 
ἀναιρεϑῆναί φησι τὸν τοῦ Μίνω στρατηγὸν ἐν τῷ 
λιμένι διαναυμαχοῦντα τοῦ Θησέως ἐκπλέοντος. Ὡς 



OHZETZ. 15 

δὲ Φιλόχορος ἱστόρηκε, τὸν ἀγῶνα τοῦ Μίνω συντε-- 
λοῦντος ἐπίδοξος ὧν ἅπαντας πάλιν νικήσειν ὁ Ταῦ-- 
ρος ἐφϑονεῖτο. Καὶ γὰρ ἡ δύναμις αὐτοῦ διὰ τὸν τρό-- 
πὸν ἦν ἐπαχϑὴς καὶ διαβολὴν εἶχεν, ὡς τῇ Πασιφάῃ 
πλησιάξων. Z0 καὶ τοῦ Θησέως ἀξιοῦντος ἀγωνίσα-- 5 
σϑαι συνεχώρησεν ὁ Μίνως. Ἔϑους δὲ ὄντος ἐν Κρήτῃ 
ϑεᾶσϑαι καὶ τὰς γυναῖκας͵ ᾿'ἀριάδνη παροῦσα πρός τε 
τὴν ὄψιν ἐξεπλάγη τοῦ Θησέως καὶ τὴν ἄϑλησιν ἐθαύ-- 
μασε πάντων κρατήσαντος. Ησϑεὶς δὲ καὶ ὁ Μίνως 
μάλιστα τοῦ Ταύρου καταπαλαισϑέντος καὶ προπη-- 10 
λακισϑέντος ἀπέδωκε τῷ Θησεῖ τοὺς παῖδας καὶ ἀνῆκε 

τῇ πόλει τὸν δασμόν. Ἰδίως δέ πως καὶ περιττῶς ὁ 
Κλείδημος ἀπήγγειλε περὶ τούτων, ἄνωϑέν ποϑὲν &g- 
ξάμενος, ὅτι δόγμα κοινὸν ἦν Ἑλλήνων μηδεμίαν ἐκ-- 
πλεῖν τριήρη μηδαμόϑεν ἀνδρῶν πέντε πλείονας δε-- 15 
χομένην: τὸν δὲ ἄρχοντα τῆς ᾿4ργοῦς Ἰάσονα μόνον 
περιπλεῖν ..... ἐξείργοντα τῆς ϑαλάττης τὰ λῃστήρια. 
Δαιδάλου δὲ πλοίῳ φυγόντος εἰς ̓ ϑήνας,Μίνως παρὰ 
τὰ δόγματα μακραῖς ναυσὶ διώκων ὑπὸ χειμῶνος εἰς 
Σικελίαν ἀπηνέχϑη κἀκεῖ κατέστρεψε τὸν βίον. Ἐπεὶ 30 
δὲ Ζευκαλίων ὁ υἱὸς αὐτοῦ πολεμικῶς ἔχων πρὸς 
τοὺς ᾿4ϑηναίους ἔπεμψεν, ἐκδιδόναι Ζαίδαλον αὑτῷ 
κελεύων ἢ τοὺς παῖδας ἀποκχτενεῖν ἀπειλῶν ovg ἔλα-- 
βεν ὃ ὁμήρους ὁ Μίνως, τούτῳ μὲν ἀ ἀπεκρίνατο πράως 
ὁ Θησεὺς, παφαιτούμενος ἀνεψιὸν ὄντα ΖΙαίδαλον x&- 25 

κείνῳ κατὰ γένος προσήκοντα, μητρὸς ὄντα ΪΜερόπης 
τῆς Ἐρεχϑέως, αὐτὸς δὲ ναυπηγίαν ἐπεβάλετο, τὴν 
μὲν ἐν Θυμαιταδῶν αὐτόϑι μακρὰν τῆς ξενικῆς ὁδοῦ, 
τὴν δὲ διὰ Πιτϑέως ἐν Τροιζῆνι, βουλόμενος λανϑά- 
νειν. Γενομένων δὲ ἑτοίμων ἐξέπλευσε τόν ve ΖΙαί- 30 
δαλὸν ἔχων καὶ φυγάδας ἐκ Κρήτης καϑηγεμόνας" 
οὐδενὸς δὲ προειδότος. ἀλλὰ ναῦς φιλίας οἰομένων 
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τῶν Κρητῶν προσφέρεσϑαι, τοῦ λιμένος κρατήσας καὶ 
ἀποβὰς ἔφϑασεν εἰς τὴν Κνωσσὸν παρελϑών." καὶ μά- 
χην ἐν πύλαις τοῦ “αβυρίνϑου συνάψας ἀπέκτεινε 
τὸν Ζίευκαλίωνα καὶ τοὺς δορυφόρους. Ἐν δὲ τοῖς 

πράγμασι τῆς ᾿Δριάδνης γενομένης σπεισάμενος πρὸς 
αὐτὴν τούς τε ἠϊϑϑέους ἀνέλαβε καὶ φιλίαν ἐποίησε τοῖς 
᾿Αϑηναίοις πρὸς τοὺς Κρῆτας ὀμόσαντας μηδέποτε πο- 
λέμου κατάρξειν. 

XX. Πολλοὶ δὲ λόγοι καὶ περὶ τούτων ἔτι λέγονναι 
10 καὶ περὶ τῆς ᾿Δριάδνης͵ οὐδὲν ὁμολογούμενον ἔχοντες 

Οἱ μὲν γὰρ ἀπάγξασϑαί φασιν αὐτὴν ἀπολειφϑεῖσαν 
ὑπὸ τοῦ Θησέως, οἵ δὲ εἰς Νάξον ὑπὸ ναυτῶν κομι- 
σϑεῖσαν Οἰνάρῳ τῷ ἱερεῖ τοῦ “΄ονύσου συνοικεῖν, 
ἀπολειφϑῆναι δὲ τοῦ Θησέως ἐρῶντος ἑτέρας" 

15 Δεινὸς γάρ μιν ἔτειρεν ἔρως Πανοπηΐδος AUyAqgg. 
Τοῦτο γὰρ τὸ ἔπος ἐκ τῶν Ἡσιόδου Πεισίστρατον ἐξε-- 
λεῖν φησιν Ἡρέας ὃ Μεγαρεύς, ὥσπερ αὖ πάλιν ἐμβα- 
λεῖν εἰς τὴν Ὁμήρου νεκυίαν τὸ 

Θησέα Πειρίϑοόν τε ϑεῶν ἀριδείκετα τέκνα 9 
20 χαριζόμενον 4ϑηναίοις" ἔνιοι δὲ καὶ τεκεῖν ἐκ. Θησέως 
᾿Δφιάδνην Οἰνοπίωνα xci Στάφυλον" ὧν καὶ ὁ Χῖος 
Ἴων ἐστὶ περὶ τῆς ἑαυτοῦ πατρέδος λέγων" 

Τήν ποτε Θησείδης ἔκτισεν Οἰνοπίων. 
Ἃ δ᾽ ἐστὶν εὐφημότατα [τῶν μυϑολογουμένων πάν- 

ϑῦτες, ὡς ἔπος εἰπεῖν, διὰ στόματος ἔχουσιν. Ἴδιον δέτινα 
περὶ τούτων λόγον ἐκδέδωκε Παίων ὁ ̓ Δἀμαϑούσιος. 
Τὸν γὰρ Θησέα φησὶν ὑπὸ χειμῶνος εἰς Κύπρον ἐξενε- 
χϑέντα καὶ τὴν ̓ 4φιάδνην ἔγκυον ἔχοντα, φαύλως δὲ 
διακειμένην ὑ ὑπὸ τοῦ σάλου καὶ δυσφοροῦσαν, ἐκβι- 

80 βάσαι μόνην, αὐτὸν δὲ τῷ πλοίῳ βοηϑοῦντα πάλιν εἰς 
τὸ πέλαγος. ἀπὸ τῆς γῆς φέρεσϑαι. Τὰς οὖν ἐγχωρίους 
γυναῖκας τὴν ̓ δριάδνην ἀναλαβεῖν καὶ περιέπειν ἀϑυ-- 
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μοῦσαν ἐπὶ τῇ μονώσει καὶ γράμματα πλαστὰ προσ- 
φέρειν, ὡς τοῦ Θησέως γράφοντος αὐτῇ, καὶ περὶ τὴν 
ὠδῖνα συμπονεῖν καὶ βοηϑεῖν - ἀποϑανοῦσαν δὲ ϑάψαι 
μὴ τεκοῦσαν. Ἐπελϑόντα δὲ τὸν Θησέα καὶ περίλυπον 
γενόμενον τοῖς μὲν ἐγχωρίοις ἀπολιπεῖν χρήματα,συν--5 
τάξαντα ϑύειν τῇ ̓ Δριάδνῃ, δύο δὲ μικροὺς ἀνδριαν-- 
τίσκους ἱδούσασϑαι, τὸν μὲν ἀργυροῦν, τὸν δὲ χαλ-- 
κοῦν. Ἐν δὲ τῇ ϑυσίᾳ τοῦ Γορπιαίου μηνὸς ἱσταμένου 
δευτέρᾳ κατακλινόμενόν τινὰ τῶν νεανίσκων φϑέγγε- 
σϑαι καὶ ποιεῖν ἅπερ ὠδίνουσαι γυναῖκες: καλεῖν δὲ 10 
τὸ ἄλσος ᾿Δμαϑουσίους, ἐν à τὸν τάφον δεικνύουσιν, 
᾿Δριάδνης ᾿ἀφροδίτης. Καὶ Ναξίων δέ τινες ἰδίως (ovo- 
ροῦσι δύο Mívoug γενέσϑαι καὶ δύο ᾿Δριάδνας, ὧν 
τὴν μὲν Διονύσῳ γαμηϑῆναί φασιν ἐν Νάξῳ καὶ τοὺς 
περὶ Στάφυλον τεκεῖν, τὴν δὲ νεωτέραν ἁρπασϑεῖσαν 15 
ὑπὸ τοῦ Θησέως καὶ ἀπολειφϑεῖσαν εἰς Νάξον ἐλϑεῖν, 
καὶ τροφὸν μετ᾽ αὐτῆς ὄνομα Κορκύνην, ἧς δείκνυ-- 
σϑαι τάφον. ᾿4ποϑανεῖν δὲ καὶ τὴν Aoutóvqv αὐτόϑι 
καὶ τιμὰς ἔχειν οὐχ ὁμοίας τῇ προτέρᾳ. Τῇ μὲν γὰρ 
ἡδομένους καὶ παίξοντας ἑορτάξειν, τὰς δὲ ταύτῃ 30 
δρωμένας ϑυσίας εἶναι πένϑει τινὶ καὶ στυγνότητι 
μεμιγμένας. 

XXI. Ἐκ δὲ τῆς Κρήτης ἀποπλέων εἰς 4ῆλον κα- 
τέσχε- καὶ τῷ ϑεῷ ϑύσας καὶ ἀναϑεὶς τὸ ἀφροδίσιον, 
ὃ παρὰ τῆς ᾿Δριάδνης ἔλαβεν, ἐχόρευσε μετὰ τῶν 25 
ἠθέων χορείαν, ἣν ἔτι νῦν ἐπιτελεῖν Ζηλίους λέγουσι, 
μίμημα τῶν ἐν τῷ Μαβυρίνϑῳ περιόδων καὶ διεξόδων 
ἔν τινι δυϑμῷ παραλλάξεις καὶ ἀνελίξεις ἔχοντι γιγνο-- 
μένην. Καλεῖται δὲ τὸ γένος τοῦτο τῆς χορείας ὑπὸ 
Ζηλίων γέρανος, ὡς ἱστορεῖ Ζικαίαρχος. Ἐχόρευσε δὲ 30 
περὶ τὸν Κερατὠναβωμόν, ἐκκεράτων συνηρμοσμένον 
εὐωνύμων ἁπάντων. Ποιῆσαι δὲ καὶ ἀγῶνά φασιν 

PLUT. ViT. I. 2 
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αὐτὸν ἐν Ζ4ήλῳ, καὶ τοῖς νικῶσι τότε πρῶτον ὑπ᾽ ἐκεί- 
νου φοίνικα δοϑῆναι. 

XXII. Τῇ δὲ Avnzij προσφερομένων ἐκλαϑέσϑαι 
μὲν αὐτὸν, ἐκλαϑέσϑαι δὲ τὸν κυβερνήτην ὑπὸ χαρᾶς 

6 ἐπάρασϑαι τὸ ἵστίον, à τὴν σωτηρίαν αὐτῶν ἔδει γνώ-- 
ριμον τῷ «Αἰγεῖ γενέσϑαι" τὸν δὲ ἀπογνόντα ῥῖψαι 
κατὰ τῆς πέτρας ἑαυτὸν καὶ διαφϑαρῆναι. Καταπλεύ-- 
σας δὲ ὁ Θησεὺς ἔϑυε μὲν αὐτὸς ἃς ἐκπλέων ϑυσίας 
εὔξατο τοῖς ϑεοῖς Φαληροῖ, κήρυκα δὲ ἀπέστειλε τῆς 

10 σωτηρίας ἄγγελον εἰς ἄστυ. Οὗτος ἐνέτυχεν ὀδυρομέ- 
νοις τὲ πολλοῖς τὴν τοῦ βασιλέως τελευτὴν καὶ χαί- 
ρουσιν, ὡς εἰκὸς, ἑτέροις καὶ φιλοφρονεῖσϑαι καὶ στε-- 
φανοῦν αὐτὸν ἐπὶ τῇ σωτηρίᾳ προϑύμοις οὖσι. Τοὺς 
μὲν οὖν στεφάνους δεχόμενος τὸ κηρύκειον ἀνέστεφεν., 

15 ἐπανελϑὼν δὲ ἐπὶ ϑάλασσαν οὔπω πεποιημένου σπον- 
δὰς τοῦ Θησέως ἔξω περιέμεινε μὴ βουλόμενος τὴν 

ϑυσίαν ταράξαι. Γενομένων δὲ τῶν σπονδῶν ἀπήγ- 
γειλε τὴν τοῦ «Αἰγέως τελευτήν. Οἵ δὲ σὺν κλαυϑμῷ 10 
καὶ θορύβῳ σπεύδοντες ἀνέβαινον εἰς τὴν πόλιν. 

20 Ὅϑεν καὶ νῦν ἐν τοῖς ὠσχοφορίοις στεφρανοῦσϑαι μὲν 
οὐ τὸν κήρυκα λέγουσιν, ἀλλὰ τὸ κηρύκειον, ἐπιφω-- 
νεῖν δὲ ἐν ταῖς σπονδαῖς, EAsAs0, Ἰοὺ, Ἰοὺ, τοὺς 
παρόντας" ὧν τὸ μὲν σπεύδοντες ἀναφωνεῖν καὶ παι-- 
ὠνίζοντες εἰώϑασι, τὸ δὲ ἐκπλήξεως καὶ ταραχῆς ἐστι. 

25 Θάψας δὲ τὸν πατέρα τῷ 'Δπόλλωνι τὴν εὐχὴν ἀπεδί- 
δου τῇ ἑβδόμῃ τοῦ Πυανεψιῶνος μηνὸς ἱσταμένου" 
ταύτῃ γὰρ ἀνέβησαν εἰς ἄστυ σωϑέννες. Ἡ μὲν οὖν 
ἕψησις τῶν ὀσπρίων λέγεται γίνεσϑαι διὰ τὸ σωϑέν-- 
τας αὐτοὺς εἰς ταυτὸ συμμῖξαι τὰ περιόντα τῶν σι- 

βοτέων καὶ μίαν χύτραν κοινὴν ἑψήσαντας συνεστιαδῆ-- 
ναι καὶ συγκαταφαγεῖν ἀλλήλοις. Τὴν δὲ εἰρεσιώνην 
ἐχφέρουσι κλάδον ἐλαίας ἐρίῳ μὲν ἀνεστεμμένον, ὥσ- 
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πὲρ τότε τὴν ἱκετηρίαν, παντοδαπῶν δὲ ἀνάπλεων 
καταργμάτων διὰ τὸ λῆξαι τὴν ἀφορίαν, ἐπάδοντες" 

Εἰρεσιώνη σῦκα φέρει καὶ πίονας ἄρτους 
καὶ μέλι ἐν κοτύλῃ καὶ ἔλαιον ἀποψήσασϑαι 
καὶ κύλικ᾽ εὔξωρον, ὡς ἂν μεϑύουσα καϑεύδῃ. — 5 

Καίτοι ταῦτά τινες ἐπὶ τοῖς Ἡρακλείδαις γίνεσϑαι λέ- 
γουσιν οὕτως διατρεφομένοις ὑπὸ τῶν ᾿“ϑηναίων" οἵ 
δὲ πλείονες ὡς προείρηται. 

XXIII. Τὸ δὲ πλοῖον ἐν à μετὰ τῶν ἠϊϑέων ἔπλευσε 
καὶ πάλιν ἐσώϑη, τὴν τριακόντορον, ἄχρι τῶν Ζημη-- 10 
τρίου τοῦ Φαληρέως χρόνων διεφύλαττον o 4ϑηναῖοι, 
τὰ μὲν παλαιὰ τῶν ξύλων ὑφαιροῦντες, ἄλλα δὲ ἐμ-- 
βάλλοντες ἰσχυρὰ καὶ συμπηγνύντες οὕτως, ὥστε καὶ 
τοῖς φιλοσόφοις εἰς τὸν αὐξόμενον λόγον ἀμφιδοξού-- 
μενον παράδ ειγμα τὸ πλοῖον εἶναι, τῶν μὲν ὡς τὸ αὐτό, 18 
τῶν δὲ ὡς οὐ τὸ αὐτὸ διαμένοι λεγόντων. ἴάγουσι δὲ καὶ 
τὴν τῶν ὠσχοφορίων ἑορτὴν Θησέως καταστήσαντος. 
Οὐγὰρ ἁπάσας αὐτὸν ἐξαγαγεῖν τὰς λαχούσας τότεπαρ- 
ϑένους, ἀλλὰ τῶν συνήϑων νεανίσκων δύο ϑηλυφανεῖς 
μὲν ὀφϑῆναι καὶ νεαρούς, ἀνδρώδεις δὲ τὰς ψυχὰς καὶ 30 
προϑύμους, λουτροῖς τὲ ϑερμοῖς καὶ σκιατραφίαις καὶ 

ταῖς περὶ κόμην καὶ λειότητα καὶ χροιὰν ἀλοιφαῖς καὶ 
κοσμήσεσιν ὡς ἔστιν ἐξαλλάξαντα κομιδῇ, καὶ διδά- 
ξαντα φωνὴν καὶ σχῆμα καὶ βάδισιν ὡς ἔνι μάλιστα 
παρϑένοις ὁμοιοῦσϑαι καὶ μηδὲν φαίνεσϑαι διαφέ- 9Ἀ 
ροντας, ἐμβαλεῖν εἰς τὸν τῶν παρϑένων ἀριϑμὸν καὶ 
διαλαϑεῖν ἅπαντας: ἐπεὶ δὲ ἐπανῆλϑεν͵ αὐτόν τε πομ-- 

πεῦσαι καὶ τοὺς νεανίσκους οὕτως ἀμπεχομένους ὡς 
νῦν ἀμπέχονται τοὺς ὀσχοὺς φέροντες. Φέρουσι δὲ 
“ιονύσῳ καὶ ᾿“ριάδνῃ χαριξόμενοι διὰ τὸν μῦϑον, ἢ 80 
μαλλον ὅτι συγκομιξομένης ὀπώρας ἐπανῆλθον. αἵ δὲ 

δειπνοφόρονι παραλαμβάνονται καὶ κοινωνοῦσι τῆς 
9* 
“- 
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ϑυσίας ἀπομιμούμεναι τὰς μητέρας ἐκείνων τῶν Aa- 
χαντων" ἐπεφοίτων γὰρ αὐτοῖς ὄψα καὶ σιτία κομί- 
ζουσαι." καὶ uoto, λέγονται διὰ τὸ κἀκείνας εὐθυμίας 
ἕνεκα καὶ παρηγορίας μύϑους διεξιέναι τοῖς παισί. 

5 Ταῦτα μὲν οὖν καὶ Δήμων ἱστόρηκεν. Ἐξῃρέϑη δὲ καὶ 
τέμενος αὐτῷ καὶ τοὺς ἀπὸ τῶν παρασχόντων τὸν 
δασμὸν οἴκων ἔταξεν εἰς ϑυσίαν αὑτῷ τελεῖν ἀποφο-- 
ράς: καὶ τῆς ϑυσίας ἐπεμελοῦντο Φυταλίδαι, Θησέως 
ἀποδόντος αὐτοῖς ἀμοιβὴν τῆς φιλοξενίας. 

10 

XXIV. Μετὰ δὲ τὴν Αἰγέως τελευτὴν μέγα καὶ 
ϑαυμαστὸν ἔργον εἰς νοῦν βαλόμενος συνῴκισε τοὺς 
τὴν ̓ 'Δττικὴν κατοικοῦντας εἰς ἕν ἄστυ, καὶ μιᾶς πό- 
λεῶς ἕνα δῆμον ἀπέφηνε τέως σποράδας ὄντας καὶ 

Q5 δυσανακλήτους πρὸς τὸ κοινὸν πάντων συμφέρον, 
ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ διαφερομένους ἀλλήλοις καὶ πολεμοῦν-- 
τας. Ἐπιὼν [ovv*] ἀνέπειϑε κατὰ δήμους καὶ γένη, τῶν 
μὲν ἰδιωτῶν καὶ πενήτων ἐνδεχομένων ταχὺ τὴν παρά- 11 
κλησιν αὐτοῦ, τοῖς δὲ δυνατοῖς ἀβασίλευτον πολιτείαν 

30 προτείνων καὶ δημοκρατέαν αὐτῷ μόνον ἄρχοντι πο- 
λέμου καὶ νόμων φύλακι χρησομένην, τῶν δὲ ἄλλων 
παρέξουσαν ἅπασιν ἰσομοιρίαν, τοὺς μὲν ταῦτα ἔπει-- 
ϑεν, οἵ δὲ τὴν δύναμιν αὐτοῦ δεδιότες μεγάλην οὖσαν 
ἤδη καὶ τὴν τόλμαν ἐβούλοντο πειϑόμενοι μᾶλλον 1j 

25 βιαζόμενοι ταῦτα συγχωρεῖν. Καταλύσας οὖν τὰ παρ᾽ 
ἑκάστοις πρυτανεῖα καὶ βουλευτήρια καὶ ἀρχάς, ἕν δὲ 
ποιήσας ἅπασι κοινὸν ἐνταῦϑα πρυτανεῖον καὶ fov- 
λευτήριον ὅπου νῦν ἵδρυται τὸ ἄστυ, τήν τε πόλιν 
᾿ϑήνας προσηγόρευσε καὶ Παναϑήναια ϑυσίαν éxoc- 

30 ἤσε κοινήν. Ἔϑυσε δὲ καὶ Μετοίκια τῇ Ἔχτῃ ἐπὶ δέχα 
τοῦ Ἑκατομβαιῶνος ἣν ἔτι νῦν ϑύουσι. Καὶ τὴν βασι-- 
λείαι' ἀφείς, ὥσπερ ὡμολόγησε, διεκόσμει τὴν πολι-- 
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τείαν ἀπὸ ϑεῶν ἀρχόμενος" ἧκε γὰρ αὐτῷ χρησμὸς ἐκ 
ΖΙελφῶν μαντευομένῳ περὶ τῆς πόλεως" 

“«ἰγείδη Θησεῦ, Πιτϑηΐδος ἔκγονε κούρης, 
πολλαῖς τοι πολέεσσι πατὴρ ἐμὸς ἐγκατέϑηκε 
τέρματα καὶ κλωστῆρας ἐν ὑμετέρῳ πτολιέϑρῳ. — 5 
ἀλλὰ σὺ μή τι λίην πεπονημένος ἔνδοϑι ϑυμὸν 
βουλεύειν ἀσκὸς γὰρ ἐν οἴδματι ποντοπορεύσει. 

Τοῦτο δὲ καὶ Σίβυλλαν ὕστερον ἀποστοματίσαι πρὸς 
τὴν πόλιν ἱστοροῦσιν ἀναφϑεγξαμένην - 

"Aaxóg βαπτίξῃ: δῦναι δέ τοι οὐ ϑέμις ἐστίν. 10 
XXV. Ἔτι δὲ μᾶλλον αὐξῆσαι τὴν πόλιν βουλόμε-- 

νος ἐκάλει πάντας ἐπὶ τοῖς ἴσοις καὶ τὸ Ζ εὖ ρ᾽ ἔτε 
πάντες λεῷ κήρυγμα Θησέως γενέσϑαι φασὶ πανδὴη-- 
μίαν τινὰ καϑιστάντος. Οὐ μὴν ἄτακτον οὐδὲ μεμιγ- 
μένην περιεῖδεν ὑπὸ πλήϑους ἐπιχυϑέντος ἀκρίτου 15 
γενομένην τὴν δημοκρατίαν, ἀλλὰ πρῶτος ἀποκρίνας 
χωρὶς Εὐπατρίδας καὶ Γεωμόρους καὶ Ζημιουργούς, 
Εὐπατρίδαις δὲ γινώσκειν τὰ Oslo καὶ παρέχειν ἄρχον-- 
τας ἀποδοὺς καὶ νόμων διδασκάλους εἶναι καὶ ὁσίων 
καὶ ἱερῶν ἐξηγητὰς, τοῖς ἄλλοις πολίταις ὥσπερ εἰς 30 
ἴσον κατέστησε, δόξῃ μὲν Εὐπατριδῶν, χρείᾳ δὲ Γεω-- 
μόρων, πλήϑει δὲ “]ημιουργῶν ὑπερέχειν δοκούντων. 
Ὅτι δὲ πρῶτος ἀπέκλινε πρὸς τὸν ὄχλον, ὡς ᾽4ριστο-- 
τέλης φησέ, καὶ ἀφῆκε τὸ μοναρχεῖν, ἔοικε μαρτυρεῖν 
καὶ Ὅμηρος ἐν νεῶν καταλόγῳ μόνους ᾿4ϑηναίους 25 
δῆμον προσαγορεύσας. Ἔκοψε δὲ καὶ νόμισμα, βοῦν 
ἐγχαράξας ἢ διὰ τὸν Μαραϑώνιον ταῦρον ἢ διὰ τὸν 
Μίνω στρατηγὸν ἢ πρὸς γεωργίαν τοὺς πολίτας πα- 
ρακαλῶν. ᾿4π᾿ ἐκείνου δέ φασι τὸ ἑκατόμβοιον καὶ τὸ 
δεκάβοιον ὀνομασϑῆναι. Προσκτησάμενος δὲ τῇ ᾽ά4τ--80 
uxj τὴν Μεγαρικὴν βεβαίως, τὴν ϑρυλουμένην ἐν 
᾿Ισϑμῷ στήλην ἔστησεν, ἐπιγράψας τὸ διορίξον ἐπί- 
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γραμμα τὴν χώραν δυσὶ τριμέτροις, ὧν ἔφραξε và μὲν 
πρὸς ἕω 

Τάδ᾽ οὐχὶ Πελοπόννησος, ἀλλ᾽ Ἰωνία" 
τὰ δὲ πρὸς ἑσπέραν 

5 Ταάδ᾽ ἐστὶ Πελοπόννησος, οὐκ Ἰωνία, 
Καὶ τὸν ἀγῶνα πρῶτος ἔϑηκε κατὰ ξῆλον Ἡρακλέους, 
ὡς δι᾽ ἐκεῖνον Ὀλύμπια τῷ Ζ1ιΐ, καὶ δι᾿ αὐτὸν Ἴσϑμια 
τῷ Ποσειδῶνι φιλοτιμηϑεὶς ἄγειν τοὺς Ἕλληνας. Ὁ 
γὰρ ἐπὶ Μελικέρτῃ τεϑεὶς αὐτόϑι νυκτὸς ἐδρᾶτο, τε-- 

ι0 λετῆς ἔχων μᾶλλον ἢ ϑέας καὶ πανηγυρισμοῦ τάξιν. 
Ἔνιοι δέ φασιν ἐπὶ Σκείρωνι τὰ Ἴσϑμια τεϑῆναι, τοῦ 
Θησέως ἀφοσιουμένου τὸν φόνον διὰ τὴν συγγένειαν" 
Σκείρωνα γὰρ υἱὸν εἶναι Κανήϑου καὶ Ἡνιόχης τῆς 
Πιτϑέως. Οἵ δὲ Σίνιν, οὐ Σκείρωνα, καὶ τὸν ἀγῶνα 

l5 τεϑῆναι διὰ τοῦτον ὑπὸ Θησέως, οὐ δι᾽ ἐκεῖνον. Ἔτα-- 
ξεν οὖν καὶ διωρίσατο πρὸς τοὺς Κορινϑίους ᾿4ϑη- 12 
ναίων τοῖς ἀφικνουμένοις ἐπὶ τὰ Ἴσϑμια παρέχειν 
προεδρίαν ὅσον ἂν τόπον ἐπίσχῃ καταπετασϑὲν τὸ τῆς 
ϑεωρίδος νεὼς ἱστίον, ὡς Ἑλλάνικος καὶ ᾿άνδρων ὁ 

20 Ζ4λικαρνασεὺς ἱστορήκασιν. 
XXVI. Εἰς δὲ τὸν πόντον ἔπλευσε τὸν Εὔξεινον, 

ὡς μὲν Φιλόχορος καέτινες ἄλλοι λέγουσι, μεϑ' Ἧρα- 
κλέους ἐπὶ τὰς Auatóvog συστρατεύσας καὶ γέρας ἀρι-- 
στειῶν ᾿Αἀντιόπην ἔλαβεν οἱ δὲ πλείους, ὧν ἐστὶ καὶ 

25 Φερεκύδης καὶ Ἑλλάνικος καὶ Ἡρόδωρος, ὕστερόν 
φασιν Ἡρακλέους ἰδιόστολον πλεῦσαι τὸν Θησέα καὶ 
την Ayuotóve λαβεῖν αἰχμάλωτον, πιϑανώτερα A£yov- 
τες. Οὐδεὶς γὰρ ἄλλος ἱστόρηται τῶν μετ᾽ αὐτοῦ στρα- 
τευσάντων ᾿Δμαξόνα λαβεῖν αἰχμάλωτον. Βίων δὲ καὶ 

80 ταύτην παραχρουσάμενον οἴχεσϑαι λαβόντα" φύσει 
γὰρ οὐσας τὰς ̓ Δμαξόνας φιλάνδρους οὔτε φυγεῖν τὸν 
Θησέα προσβάλλοντα τῇ χώρᾳ, ἀλλὰ καὶ ξένια πέμ-- 
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πεῖν" τὸν δὲ τὴν κομίξουσαν ἐμβῆναι παρακαλεῖν εἰς 
τὸ πλοῖον" ἐμβάσης δὲ ἀναχϑῆναι. Μενεκράτης δέ 
τις ἱστορίαν περὶ Νικαίας τῆς ἐν Βιϑυνίᾳ πόλεως ἐκ- 
δεδωκὼς Θησέα φησὶ τὴν Δντιόπην ἔχοντα διατρῖψαι 
περὶ τούτους τοὺς τόπους᾽ τυγχάνειν δὲ συστρατεύ- 5 

οντας αὐτῷ τρεῖς νεανίσκους ἐξ ᾿ἀϑηνῶν ἀδελφοὺς 
ἀλλήλων, Εὔνεων καὶ Θόαντα καὶ Σολόεντα. Τοῦτον 
οὖν ἐρῶντα τῆς ̓ Αἀντιόπης καὶ λανϑάνοντα τοὺς ἄλλους 
ἐξειπεῖν πρὸς ἕνα τῶν συνήϑων * ἐχείνου δὲ περὶ τού- 
τῶν ἐντυχόντος τῇ ̓Αντιόπῃ, τὴν μὲν eput ἰσχυρῶς 10 

ἀποτρίψασϑαι, τὸ δὲ πρᾶγμα σωφρό vog ἅμα καὶ πράως 
ἐνεγκεῖν καὶ πρὸς τὸν Θησέα μὴ κατηγορῆσαι. Τοῦ δὲ 
Σολόεντος ὡς ἀπέγνω ῥίψαντος ἑαυτὸν εἰς ποταμόν 
τινα καὶ διαφϑαρέντος, ἠσθϑημένον τότε τὴν αἰτίαν 
καὶ vo πάϑος του νεανίσκου τὸν Θησέα βαρέως évey- 18 
x&iv, καὶ δυσφοροῦντα λόγιόντι πυϑόχρηστον &vsvey- 
κεῖν πρὸς ἑαυτόν εἶναι γὰρ αὐτῷ προστεταγμένον ἐν 
Δελφοῖς ὑπὸ τῆς Πυϑίας͵ ὅταν ἐπὶ ξένης ἀνιαϑῇ μά- 
λιστα καὶ περίλυπος γένηται, πόλιν ἐκεῖ κτίσαι καὶ τῶν 
ἀμφ᾽ αὐτὸν τινας ἡγεμόνας καταλιπεῖν. "Ex δὲ τούτου 20 
τὴν μὲν πόλιν, ἣν ἔκτισεν, ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ Πυϑόπολιν 
προσαγορεῦσαι, Σολόεντα δὲ τὸν πλησίον ποταμὸν 
ἐπὶ τιμῇ τοῦ νεανίσκου. Καταλιπεῖν δὲ καὶ τοὺς ἀδελ-- 
φοὺς αὐτοῦ, οἷον ἐπιστάτας καὶ νομοϑέτας, καὶ σὺν 
αὐτοῖς Ἕρμον ἄνδρα τῶν ᾿ἀϑήνησιν Εὐπατριδῶν" ἀφ᾽ 25 
οὗ καὶ τόπον Ἑρμοῦ καλεῖν οἰκίαν τοὺς Πυϑοπολίτας, 
οὐκ ὀρθῶς τὴν δευτέραν συλλαβὴν περισπῶντας καὶ 
τὴν δόξαν ἐπὶ ϑεὸν ἀπὸ ἥρωος μετατιϑέντας. : 

XXVIL Πρόφασιν μὲν oov ταύτην 0 τῶν Ayuató- 
νῶν πόλεμος ἔσχε" φαίνεται δὲ μὴ φαῦλον αὐτοῦ μηδὲ 30 
γυναικεῖον γενέσϑαι τὸ ἔργον. Οὐ γὰρ ἂν ἐν ἄστει 
κατεστρατοπέδεισαν οὐδὲ τὴν μάχην συνῆψαν ἐν χρῷ 
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περὶ τὴν IIvvxa καὶ τὸ Μουσεῖον, εἰ μὴ κρατοῦσαι τῆς 

χώρας ἀδεῶς τῇ πόλει προσέμιξαν. Εἰ μὲν οὖν, ὡς 
“Ἑλλάνικος ἱστόρηκε, τῷ Κιμμερικῷ Βοσπόρῳ παγέντι 
διαβᾶσαι περιῆλθον, ἔργον ἐστὶ πιστεῦσαι" τὸ δὲ ἐν 

5 t1] πόλει σχεδὸν αὐτὰς ἐνστρατοπεδεῦσαι μαρτυρεῖται 
καὶ τοῖς ὀνόμασι τῶν τόπων καὶ ταῖς ϑήκαις τῶν πε- 

σόντων. Πολὺν δὲ χρόνον ὄκνος ἦν καὶ μέλλησις ἀμ-- 
φοτέροις τῆς ἐπιχειρήσεως" τέλος δὲ Θησεὺς κατά τι 
λόγιον τῷ Φόβῳ σφαγιασάμενος συνῆψεν αὐταῖς. Ἡ 

10 μὲν οὖν μάχη Βοηδρομιῶνος ἐγένετο μηνὸς ἐφ᾽ ἧ τὰ 
Βοηδρόμια μέχρι νῦν ᾿4ϑηναῖοι ϑύουσιν. Ἱστορεῖ δὲ 
Κλείδημος, ἐξακριβοῦν τὰ καϑ' ἕκαστα βουλόμενος τὸ 
μὲν εὐώνυμον τῶν Auatóvov κέρας ἐπιστρέφειν πρὸς 
τὸ νῦν καλούμενον ᾿Δμαξόνειον, τῷ δὲ δεξιῷ πρὸς τὴν 

15 Πνύκα κατὰ τὴν Χρύσαν ἥκειν. Μάχεσϑαι δὲ πρὸς 
τοῦτο τοὺς ᾿4ϑηναίους ἀπὸ τοῦ Μουσείου ταῖς Aua- 
ξόσι συμπεσόντας, καὶ τάφους τῶν πεσόντων περὶ τὴν 
πλατεῖαν εἶναι τὴν φέρουσαν ἐπὶ τὰς πύλας παρὰ τὸ 18 
Χαλκώδοντος ἡρῷον, ἃς νῦν Πειραϊκὰς ὀνομάξουσι. 

20 Καὶ ταύτῃ μὲν ἐκβιασϑῆναι μέχρι τῶν Εὐμενίδων καὶ 
ὑποχωρῆσαι ταῖς γυναιξίν, ἀπὸ δὲ Παλλαδίου καὶ 
᾿Δρδηττοῦ καὶ “υκείου προσβαλόντας ὥσασϑαι τὸ δε- 
ξιὸν αὐτῶν ἄχρι τοῦ στρατοπέδου καὶ πολλὰς κατα- 
βαλεῖν. Τετάρτῳ δὲ μηνὶ συνθήκας γενέσϑαι διὰ τῆς 

90 Ἱππολύτης" Ἱππολύτην γὰρ οὗτος ὀνομάξει τὴν τῷ 
Θησεῖ συνοικοῦσαν, οὐκ ᾿Δἀντιόπην. Ἔνιοι δέ φασι 
μετὰ τοῦ Θησέως μαχομένην πεσεῖν τὴν ἄνϑρωπον 
ὑπὸ ΜΜολπαδίας ἀκοντισϑεῖσαν, καὶ τὴν. στήλην τὴν 
παρὰ τὸ τῆς Ὀλυμπίας ἱερὸν ἐπὶ ταύτῃ κεῖσϑαι. Καὶ 

80 ϑαυμαστὸν οὐκ ἔστιν ἐπὶ πράγμασιν οὕτω παλαεοῖς 
πλανῶσϑαι τὴν ἱστορίαν, ἐπεὶ καὶ τὰς τετρωμένας 
φασὶ τῶν ᾿Ζ4μαξόνων ὑπ᾽ ᾿ἀντιόπης εἰς Χαλκίδα λάϑρα 
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διαπεμφϑείσας τυγχάνειν ἐπιμελείας καὶ ταφῆναί τι-- 
νας ἐκεῖ περὶ τὸ νῦν ᾿Δμαζόνειον καλούμενον. AAA 
τοῦ γε τὸν πόλεμον εἰς σπονδὰς τελευτῆσαι μαρτύριόν 
ἐστιν ἥ τε τοῦ τόπου κλῆσις τοῦ παρὰ τὸ Θησεῖον, 
ὅνπερ Ὁρκωμόσιον καλοῦσιν, ἥ τε γινομένη πάλαιδ 
ϑυσία ταῖς ᾿Δμαξόσι πρὸ τῶν Θησείων. ΖΙεικνύουσι δὲ 
καὶ Μεγαρεῖς ᾿Δμαξόνων ϑήκην παρ᾽ αὑτοῖς ἐπὶ τὸν 
καλούμενον ροῦν βαδίξουσιν ἐξ ἀγορᾶς, ὅπου τὸ Ῥομ-- 
βοειδές. Δέγεται δὲ καὶ περὶ Χαιρώνειαν ἑτέρας ἀπο-- 
ϑανεῖν καὶ ταφῆναι παρὰ τὸ δευμάτιον, ὃ πάλαι μὲν. 10 
ὡς ἔοικε, Θερμώδων, Αἵμων δὲ νῦν καλεῖται" περὶ ὧν 
ἐν τῷ ΖΦημοσϑένους βίῳ γέγραπται. Φαίνονται δὲ μηδὲ 
Θεσσαλίαν ἀπραγμόνως al Δμαξόνες διελϑοῦσαι" τά- 
qo. γὰρ αὐτῶν ἔτι καὶ νῦν δείκνυνται περὶ τὴν Zxo- 
τουσαίαν καὶ τὰς Κυνὸς κεφαλᾶς. 15 

XXVIIL Ταῦτα uiv ovv ἄξια μνήμης περὶ τῶν 
᾿Δμαξόνων. Ἣν γὰρ 0 τῆς Θησηΐδος ποιητὴς Aucto- 
νῶν ἐπανάστασιν γέγραφε, Θησεῖ γαμοῦντι Φαίδραν 
τῆς Αντιόπης ἐπιτιϑεμένης καὶ τῶν μετ᾽ αὐτῆς Aua- 
ξόνων ἀμυνομένων καὶ κτείνοντος αὐτὰς Ἡρακλέους. 20 
περιφανῶς ἔοικε μύϑῳ καὶ πλάσματι. Τῆς δὲ ᾿άντιό- 
πης ἀποϑανούσης ἔγημε Φαίδραν, ἔχων υἱὸν Ἱππόλυ-- 
τὸν ἐξ᾿ ἀντιόπης. ὡς δὲ Πίνδαρός φησι, Ζημοφῶντα. 
Τὰς δὲ περὶ ταύτην καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ δυστυχίας, 
ἐπεὶ μηδὲν ἀντιπίπτει παρὰ τῶν ἱστορικῶν τοῖς τρα-- 35 
γικοῖς, οὕτως ἔχειν ϑετέον, ὡς ἐκεῖνοι πεποιήκασιν 
ἅπαντες. 

ΧΧΙΧ. Εἰσὶ μέντοι λόγοι περὶ γάμων Θησέως καὶ 
ἕτεροι, τὴν σκηνὴν διαπεφευγότες, οὔτε ἀρχὰς εὐγνώ-- 
μονας οὔτε εὐτυχεῖς τελευτὰς ἔχοντες. Καὶ γὰρ voto 30 
τινα Τροιξζηνίαν ἁρπάσαι λέγεται καὶ Σένιν ἀποκτεί- 

νας καὶ Κερκύονα συγγενέσϑαι βίᾳ ταῖς ϑυγατράσιν 
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αὐτῶν" γῆμαι δὲ καὶ Περέβοιαν τὴν Alavvog μητέρα 
καὶ Φερέβοιαν αὖϑις καὶ Ἰόπην τὴν Ἰφικλέους" καὶ 
διὰ τὸν Αἴγλης ἔρωτα τῆς Πανοπέως, ὥσπερ εἴρηται, 
τὴν ᾿Δριάδνης ἀπόλειψιν αἰτιῶνται μὴ καλὴν γενέ- 

ὅσϑαι μηδὲ πρέπουσαν" ἐπὶ πᾶσι δὲ τὴν Ἑλένης ἄρπα- 
γὴν πολέμου μὲν ἐμπλῆσαι τὴν ᾿4ττικήν, αὐτῷ δὲ εἰς 
φυγὴν καὶ ὄλεϑρον τελευτῆσαι" περὶ ὧν ὀλίγον ὕστε- 
ρον εἰρήσεται. Πολλῶν δὲ τότε τοῖς ἀρίστοις ἄϑλων 
γενομένων Ἡρόδωρος μὲν οὐδενὸς οἴεται τὸν Θησέα 

10 μετασχεῖν, ἀλλὰ μόνοις “απέϑαις τῆς κενταυρομαχίας" 

ἕτεροι δὲ καὶ μετὰ Ἰάσονος ἐν Κόλχοις γενέσϑαι καὶ 
Μελεάγρῳ συνεξελεῖν τὸν κάπρον καὶ διὰ τοῦτο πα- 
ροιμέαν εἶναι τὴν Οὐκ ἄνευ Θησέως" αὐτὸν μέν-- 1ά 
τοι μηδενὸς συμμάχου δεηϑέντα πολλοὺς καὶ καλοὺς 

i5 ἄϑλους κατεργάσασϑαι καὶ τὸν 4λλος οὗτος Hoa- 
κλῆς λόγον ἐπ᾽ ἐκείνου κρατῆσαι. Συνέπραξε δὲ καὶ 
᾿ἀδράστῳ τὴν ἀναίρεσιν τῶν ὑπὸ τῇ Καδμείᾳ πεσόν-- 
τῶν, οὐχ ὡς Εὐριπίδης ἐποίησεν ἐν τραγῳδίᾳ, μάχη 
τῶν Θηβαίων κρατήσας, ἀλλὰ πείσας καὶ σπεισάμενος" 

0 οὕτω γὰρ οἱ πλεῖστοι λέγουσι- Φιλόχορος δὲ καὶ 
σπονδὰς περὶ νεκρῶν ἀναιρέσεως γενέσϑαι πρώτας 
ἐκείνας. Ὅτι δὲ Ἡρακλῆς πρῶτος ἀπέδωκε νεκροὺς 
τοῖς πολεμίοις ἐν τοῖς περὶ Ἡρακλέους γέγραπται. 
Ταφαὶ δὲ τῶν μὲν πολλῶν ἐν Ἐλευϑεραῖς δείκνυνται, 

25 τῶν δὲ ἡγεμόνων περὶ Ἐλευσῖνα, καὶ τοῦτο Θησέως 
᾿“δράστῳ χαρισαμένου. Καταμαρτυροῦσι δὲ τῶν Εὐ-- 
οἰπίδου Ἱκετίδων οἵ “ἰσχύλου Ἐλευσίνιοι, ἐν οἷς καὶ 
ταῦτα λέγων ὁ Θησεὺς πεποίηται. 

XXX. Τὴν δὲ πρὸς Πειρίϑουν φιλίαν τοῦτον τὸν 
80 τρόπον αὐτῷ γενέσϑαι λέγουσι. Ζόξαν εἶχεν ἐπὶ δώμῃ 

καὶ ἀνδρείᾳ μεγίστην" βουλόμενος οὖν ὁ Πειρίϑους 
ἐξελέγξαι καὶ λαβεῖν διάπειραν ἠἡλάσατο βοῦς ἐκ Ma- 
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ραδωνοςαὐτοῦ, καὶ πυϑόμενος διώκειν μετὰ vv ὅπλων 
εἐτεῖνον οὐκ ἔφυγεν, ἀλλ᾽ ἀναστρέψας ἀπήντησεν. 
Qc δὲ εἶδεν ἅτερος τὸν ἕτερον καὶ τὸ κάλλος ἐθαυ- 
uae καὶ τὴν τόλμαν ἠγάσϑη, μάχης μὲν ἔσχοντο, Πει-- 
ρίϑους δὲ πρότερος τὴν δεξιὰν προτείνας ἐκέλευσεν ὃ 
evróv γενέσϑαι δικαστὴν τὸν Θησέα τῆς βοηλασίας- 
ἑκὼν γὰρ ὑφέξειν ἣν ἂν δρίσῃ δίκην ἐκεῖνος" Θησεὺς 
δὲ καὶ τὴν δίκην ἀφῆκεν αὐτῷ καὶ προὐκαλεῖτο φίλον 
εἶναι καὶ σύμμαχον" ἐποιήσαντο δὲ τὴν φιλίαν ἔνορ-- 
xov. Ἐκ δὲ τούτου γαμῶν ὁ Πειρέϑους Ζηϊδάμειαν 10 
ἐδεηϑη τοῦ Θησέως ἐλϑεῖν καὶ τὴν χώραν ἱστορῆσαι 
καὶ συγγενέσϑαι τοῖς “απίϑαις. Ἐτύγχανε δὲ καὶ τοὺς 
Κενταύρους κεκληκὼς ἐπὶ τὸ δεῖπνον. Ὡς δὲ ἠσέλ-- 
γαινον ὕβρει καὶ μεϑύοντες οὐκ ἀπείχοντο τῶν γυναι-- 
κῶν, ἐτράποντο πρὸς ἄμυναν οἵ “απίϑαι" καὶ τοὺς 15 
μὲν ἔχτειναν αὐτῶν, τοὺς δὲ πολέμῳ κρατήσαντες 
ὕστερον ἐξέβαλον ἐκ τῆς χώρας τοῦ Θησέως αὐτοῖς 
συμμαχομένου καὶ συμπολεμοῦντος. Ἡρόδωρος δὲ 
ταῦτα πραχϑῆναί φησιν οὐχ οὕτως, ἀλλὰ τοῦ πολέμου 
συνεστῶτος ἤδη τὸν Θησέα βοηϑοῦντα τοῖς “απέϑαις 90 

παραγενέσϑαι, καὶ τότε πρῶτον ὄψει γνωρίσαι τὸν 
Ἡρακλέα, ποιησάμενον ἔργον ἐντυχεῖν αὐτῷ περὶ Τρα- 
χῖνα πεπαυμένῳ πλάνης ἤδη καὶ ἄϑλων: γενέσϑαι δὲ 
μετὰ τιμῆς καὶ φιλοφροσύνης καὶ πολλῶν ἐπαίνων 
ἀμφοτέροις τὴν ἔντευξιν. Οὐ μὴν ἀλλὰ μᾶλλον ἄν τις 95 
πρόσχοι τοῖς πολλάκις ἐντυχεῖν αὐτοὺς ἀλλήλοις ἔἴστο-- 
ροῦσι: καὶ τὴν μύησιν Ἡρακλεῖ γενέσϑαι Θησέως 
σπουδάσαντος καὶ τὸν πρὸ τῆς μυήσεως καϑαρμὸν ὡς 
ósousvo διά τινας πράξεις ἀβουλήτους. 

XXXL Ἤδη δὲ πεντήκοντα ἔτη γεγονώς, ὥς φησιν ag 
"Ἑλλάνικος, ἔπραξε τὰ περὶ τὴν Ἑλένην, οὐ καϑ' ὥραν. 
Οϑὲεν ὡς δὴ μέγιστον ἐπανορϑούμενοι τοῦτο τῶν ἐφ- 
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κλημάτων ἔνιοι λέγουσιν οὐκ αὐτὸν ἁρπάσαι τὴν 
Ἑλένην, ἀλλὰ Ἴδα καὶ “υγκέως ἁρπασάντων παρα- 
καταϑήκην λαβόντα τηρεῖν καὶ μὴ προΐεσθαι τοῖς 
Διοσκούροις ἀπαιτοῦσιν ἢ νὴ Zia Τυνδάρεω παρα- 

ὅ δόντος αὐτοῦ, φοβηϑέντος Ἐναρσφόρον τὸν 'Ixzo- 
κόωντος ἔτι νηπίαν οὖσαν βιαξύμενον τὴν Ἑλένην Aa- 
βεῖν. Τὰ δὲ εἰκότα καὶ πλείστους ἔχοντα μάρτυρας 
τοιαῦτά ἐστιν. Ἦλϑον μὲν εἰς Σπάρτην ἀμφότεροι 
καὶ τὴν κόρην ἐν ἱερῷ ᾿Δρτέμιδος Ὀρϑίας χορεύουσαν 

10 ἁρπάσαντες ἔφυγον: τῶν δὲ πεμφϑέντων ἐπὶ τὴν 
δίωξιν οὐ πορρωτέρω Τεγέας ἐπακολουϑησάντων, ἐν 
ἀδείᾳ γενόμενοι καὶ διελϑόντες τὴν Πελοπόννησον 15 
ἐποιήσαντο συνθήκας, τὸν μὲν λαχόντα κλήρῳ τὴν 
Ἑλένην ἔχειν γυναῖκα, συμπράττειν δὲ ϑατέρῳ γάμον 

15 ἄλλον. Ἐπὶ ταύταις δὲ κληρουμένων ταῖς ὁμολογέαις 
ἔλαχε Θησεύς: καὶ παραλαβὼν τὴν παρϑένον οὔπω 
γάμων ὥραν ἔχουσαν εἰς Aqíüvag ἐκόμισε" καὶ τὴν 
μητέρα καταστήσας μετ᾽ αὐτῆς qvo παρέδωκεν 
ὄντι φίλῳ, διακελευσάμενος φυλάττειν καὶ λανϑάνειν 

20 τοὺς ἄλλους. Αὐτὸς δὲ Πειρίϑῳ τὴν ὑπουργίαν ἀπο-- 
διδοὺς εἰς Ἤπειρον συναπεδήμησεν ἐπὶ τὴν ̓ 4ϊδωνέως 
ϑυγατέρα τοῦ Μολοσσῶν βασιλέως, ὃς τῇ γυναικὶ 
Φερσεφόνην ὄνομα ϑέμενος, Κόρην δὲ τῇ ϑυγατρὶ, 
τῷ δὲ κυνὶ Κέρβερον, ἐκέλευε τούτῳ διαμάχεσϑαι τοὺς 

25 μνωμένους τὴν παῖδα καὶ λαβεῖν τὸν κρατήσαντα. 
Τοὺς μέντοι περὶ τὸν Πειρέϑουν οὐ μνηστῆρας ἥκειν, 
ἀλλ᾽ ἁρπασομένους πυνϑανόμενος συνέλαβε" καὶ τὸν 
μὲν Πειρίϑουν εὐϑὺς ἠφάνισε διὰ τοῦ κυνός, τὸν δὲ 
Θησέα καϑείρξας ἐφύλαττεν. 

80 ΧΧΧΙΙ. Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ Μενεσϑεὺς ὁ Πε- 
τεὼ τοῦ Ὀρνέως τοῦ Ἐρεχϑέως πρῶτος, ὥς φασιν, 
ἀνθρώπων ἐπιϑέμενος τῷ δημαγωγεῖν καὶ πρὸς χάριν 
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ὄχλῳ διαλέγεσϑαι, τούς τε δυνατοὺς συνίστη καὶ πα- 
ρώξυνε πάλαι βαρυνομένους τὸν Θησέα καὶ νομίξον-- 
τας ἀρχὴν καὶ βασιλείαν ἀφῃρημένον ἑκάστου τῶν 
κατὰ δῆμον εὐπατριδῶν εἰς ἕν ἄστυ συνείρξαντα zt&v- 
τας ὑπηκόοις χρῆσϑαι καὶ δούλοις, τούς τὲ πολλοὺς ὁ 
διετάραττε καὶ διέβαλλεν, ὡς ὄναρ ἐλευϑερίας δρῶν-- 
τας, ἔργῳ δὲ ἀπεστερημένους πατρίδων καὶ ἱερῶν, 
ὅπως ἀντὶ πολλῶν καὶ ἀγαϑῶν καὶ γνησίων βασιλέων 
πρὸς ἕνα δεσπότην ἔπηλυν καὶ ξένον ἀποβλέπωσι. 
Ταῦτα δὲ αὐτοῦ πραγματευομένου μεγάλην ῥοπὴν ὃ 10 
πόλεμος τῷ νεωτερισμῷ προσέϑηκε τῶν Τυνδαριδῶν 
ἐπελθόντων oí δὲ καὶ ὅλως φασὶν ὑπὸ τούτου πει-- 
σϑέντας ἐλϑεῖν. Τὸ μὲν οὖν πρῶτον οὐδὲν ἠδίκουν, 
ἀλλ᾽ ἀπήτουν τὴν ἀδελφήν. ᾿Ζποκριναμένων δὲ τῶν 
ἐν ἄστει μήτε ἔχειν μήτε γινώσκειν ὅπου καταλέλει-- 15 
πται, πρὸς πόλεμον ἐτράποντο. Φράξει δὲ αὐτοῖς 
"Audüquog ἠσϑημένος à δή τινι τρόπῳ τὴν ἐν 'Agi- 
ὄναις κρύψιν αὐτῆς. Ὅϑεν ἐκείνῳ ve τιμαὶ ξῶντι παρὰ 
τῶν Τυνδαριδῶν ἐγένοντο, καὶ πολλάκις ὕστερον εἰς 
τὴν ᾿Δ4ττικὴν ἐμβαλόντες Δακεδαιμόνιοι καὶ πᾶσαν 90 
ὁμοῦ τὴν χώραν τέμνοντες τῆς ̓ Δἀκαδημείας ἀπείχοντο 
διὰ τὸν ᾿ἡκάδημον. Ὁ δὲ Δικαίαρχος Ἐχέμου φησὶ 
καὶ Μαράϑου συστρατευσάντων τότε τοῖς Τυνδαρί- 
δαις ἐξ ̓ ἀρκαδίας ἀ ἀφ᾽ οὗ μὲν Ἐχεδημίαν προσαγοφευ- 
ϑῆναι τὴν νῦν ᾿Δκαδήμειαν, ἀφ᾽ οὗ δὲ “Μαραϑῶνα τὸν 95 

δῆμον, ἐπιδόντος ἑαυτὸν ἑκουσίως κατά τι λόγιον 
σφαγιάσασϑαι πρὸ τῆς παρατάξεως. Ἐλϑόντες οὖν 
ἐπὶ τὰς ᾿Δφίδνας καὶ μάχῃ κρατήσαντες ἐξεῖλον τὸ 
χωρίον. Ἐνταῦϑά φασι καὶ άλυκον πεσεῖν τὸν Xixsi- 
ρῶνος υἱόν, συστρατευόμενον τότε τοῖς Ζιοσκούροις, 30 
ἀφ᾽ οὗ καὶ τόπον τῆς Μεγαρικῆς AAvxov καλεῖσϑαι 
τοῦ σώματος ἐνταφέντος. ἩἫἩ ρέας δ᾽ ὑπὸ Θησέως 
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αὐτοῦ περὶ AqíÓveag ἀποθανεῖν τὸν ἴάλυκον ἵστό- 
ρηκε καὶ μαρτυρια ταυτὶ τὰ ἔπη παρέχεται περὶ τοῦ 
᾿Δλύκου: 

τὸν ἐν εὐρυχόρῳ ποτ᾽ ᾿“φίδνῃ 
5. μαρνάμενον Θησεὺς Ἑλένης ἕνεκ᾽ ἠὐκόμοιο 

κτεῖνεν. 

Οὐ μὴν εἰκὸς αὐτοῦ Θησέως παρόντος ἁλῶναι τήν τε 
μητέρα καὶ va “φίδνας. 

XXXIII. Ἐχομένων δ᾽ οὖν τῶν ᾿Φφιδνῶν καὶ τῶν 
10v ἄστει δεδιότων, ἔπεισε τὸν δῆμον ὁ Μενεσθεὺς 

δέχεσϑαι τῇ πόλει καὶ φιλοφρονεῖσϑαι τοὺς Τυνδα- 
ρέδας, ὡς μόνῳ Θησεῖ βίας ὑπάρξαντι πολεμοῦντας, 
τῶν δὲ ἄλλων εὐεργέτας ὄντας ἀνθρώπων καὶ σωτῆρας. 
Ἐμαρτύρει δὲ αὐτῷ καὶ τὰ παρ᾽ ἐκείνων οὐδὲν γὰρ 16 

15 ἠξίωσαν ἁπάντων κρατοῦντες ἀλλ᾽ ἢ μυηϑῆναι, μηδὲν 
ἧττον Ἡρακλέους τῇ πόλει προσήκοντες. Καὶ τοῦτο 

οὖν ὑπῆρξεν αὐτοῖς, ᾿ἀφίδνου ποιησαμένου παῖδας, 
ὡς Πύλιος Ἡρακλέα- καὶ τιμὰς ἰσοϑέους ἔσχον Avexsg 
προσαγορευϑέντες, ἢ διὰ τὰς γενομένας ἀνοχὰς ἢ διὰ 

20 τὴν ἐπιμέλειαν καὶ κηδεμονίαν τοῦ μηδένα κακῶς πα- 
ϑεῖν στρατιᾶς τοσαύτης ἔνδον οὔσης" ἀνακῶς γὰρ 
ἔχειν τοὺς ἐπιμελομένους ἢ φυλάττοντας ὁτιοῦν" καὶ 
τοὺς βασιλεῖς ἴσως ἄνακτας διὰ τοῦτο καλοῦσιν. Εἰσὶ 

δὲ of λέγοντες διὰ τὴν τῶν ἀστέρων ἐπιφάνειαν "Ava- 
95 χας ὀνομάξεσϑαι" τὸ γὰρ ἄνω τοὺς ᾿Αττικοὺς ἀνέκας 

ὀνομάξειν καὶ ἀνέκαϑεν τὸ ἄνωϑεν. 
XXXIV. Zi9:9«v δὲ τὴν Θησέως μητερα γενομένην 

αἰχμάλωτον ἀπαχϑῆναι λέγουσιν εἰς “ακεδαμιονα 
κἀκεῖθεν εἰς Τροίαν μετὰ Ἑλένης" καὶ μαρτυρεῖν 

30 Ὅμηρον, ἕπεσϑαι τῇ Ἑλένῃ φάμενον 
ZAi9onv Πιτϑῆος ϑύγατρα Κλυμένην τε βοώπιν. 

Οἱ δὲ καὶ τοῦτο τὸ ἔπος διαβάλλουσι καὶ τὴν περὶ 
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Movvvygov μυϑολογίαν, ὃν ἐκ ΖΦΙημοφῶντος “αοδίκης 
κρύφα τεκούσης ἐν Ἰλίῳ συνεκϑρέψαι τὴν Αἴϑραν 
λέγουσιν. Ἴδιον δέ τινα καὶ παρηλλαγμένον ὅλως Aó- 
yov ὁ Ἴστρος ἐν τῇ τρισκαιδεκάτῃ τῶν ᾿Δττικῶν ἀνα-- 
φέρει περὶ Αἴϑρας, ὡς ἐνίων λεγόντων, ᾿Δ4λέξανδρον 5 
μὲν τὸν ἐν Θεσσαλίᾳ Πάριν ὑπ᾽ ᾿4χιλλέως καὶ Πατρό--: 
κλου μάχῃ κρατηϑῆναι παρὰ τὸν Σπερχειόν, Ἕκτορα 
δὲ τὴν Τροιξηνίων πόλιν λαβόντα διαρπάσαι καὶ τὴν 
Ai9gav ἀπάγειν ἐκεῖ καταλειφϑεῖσαν. AAAG τοῦτο μὲν 
ἔχει πολλὴν ἀλογίαν. 10 

XXXV. ᾿Ζ“ιδωνέως δὲ τοῦ ΜΜολοσσοῦ ἕενίζοντος 
Ἡρακλέα καὶ τῶν περὶ τὸν Θησέα καὶ Πειρέϑουν κατὰ 
τύχην μνησϑέντος, & ve πράξοντες ἦλϑον καὶ ἃ φωρα-- 
ϑέντες ἔπαϑον, βαρέως ἤνεγκεν ὁ Ἡρακλῆς, τοῦ μὲν 
ἀπολωλότος ἀδόξως, τοῦ δὲ ἀπολλυμένου. Καὶ περὶ 16 
Πειρίϑου μὲν οὐδὲν ὥετο ποιήσειν πλέον ἐγκαλῶν, 
τὸν δὲ Θησέα παρῃτεῖτο καὶ χάριν ἠξίου ταύτην αὐτῷ 
δοθῆναι. Συγχωρήσαντος δὲ τοῦ ᾿“Ἰδωνέως λυϑεὶς ὁ 
Θησεὺς ἐπανῆλϑε μὲν εἰς τὰς ̓ ϑήνας, οὐδέπω παντά- ὁ 
πασι τῶν φίλων αὐτοῦ κεκρατημένων, καὶ ὅσα ὑπῆρχε 20 
τεμένη πρότερον αὐτῷ τῆς πόλεως ἐξελούσης ἅπαντα 
καϑιέρωσε τῷ Ἡρακλεῖ καὶ προσηγόρευσεν ἀντὶ Θη-- 
σείων Ἡράκλεια, πλὴν τεσσάρων, ὡς Φιλόχορος ἵστό-- 
ρηκεν- εὐϑὺς δὲ βουλόμενος ὡς πρότερον ἄρχειν καὶ 
καϑηγεῖσϑαι τοῦ πολιτεύματος εἰς στάσεις ἐνέπεσε καὶ 25 
ταραχάς, οὗς μὲν ἀπέλιπε μισοῦντας αὐτὸν εὑρίσκων 
τὸ μὴ φοβεῖσϑαι τῷ μισεῖν προσειληφότας, ἐν δὲ τῷ 
δήμῳ πολὺ τὸ διερϑαρμένον ὁρῶν καὶ ϑεραπεύεσϑαι 
βουλόμενον ἀντὶ τοῦ ποιεῖν σιωπῇ τὸ προσταττόμενον. 
᾿Ἐπιχειρῶν οὖν βιάξεσϑαι κατεδημαγωγεῖτο καὶ κατε-- 30 
στασιάξετο- καὶ τέλος ἀπογνοὺς τὰ πράγματα τοὺς 
μὲν παῖδας εἰς Εὔβοιαν ὑπεξέπεμψε πρὸς ᾿Ἐλεφήνορα 
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τὸν Χαλκώδοντος. αὐτὸς δὲ Γαργηττοῖ κατὰ τῶν 
᾿Αϑηναίων ἀρὰς ϑέμενος, οὗ νῦν ἔστι τὸ καλούμενον 
᾿Δρατήριον, εἰς Σκῦρον ἐξέπλευσεν, οὔσης αὐτῷ πρὸς 
τοὺς ἐκεῖ φιλίας, ὡς Quero, καὶ χωρίων ἐν τῇ νήσῳ 

δ πατρῴων. Ἐβασίλευε δὲ “υκομήδης τότε τῶν Zxv- 
ρίων. Πρὸς τοῦτον οὖν ἀφικόμενος ἐζήτει τοὺς ἀγροὺς 
ἀπολαβεῖν. ὡς αὐτόϑι κατοικήσων ἔνιοι δέ φασι πα- 
ρακαλεῖν αὐτὸν βοηϑεῖν ἐπὶ τοὺς ᾿4ϑηναίους. Ὁ δὲ 
“υκομήδης. εἴτε δείσας τὴν δόξαν τοῦ ἀνδρός. εἴτε 

Ἰοτῷ Μενεσϑεῖ χαριξόμενος. ἐπὶ τὰ ἄκρα τῆς χώρας 
ἀναγαγὼν αὐτόν. ὡς ἐκεῖϑεν ἐπιδείξων τοὺς ἀγρούς, 
ὧσε κατὰ τῶν πετρῶν καὶ διέφϑειρεν. Ἔνιοι δ᾽ ἀφ᾽ 11 
ἑαυτοῦ πεσεῖν φασι σφαλέντα, μετὰ δεῖπνον. ὥσπερ 

εἰώϑει, περιπατοῦντα. Καὶ παραυτίκα μὲν οὐδεὶς 
15 ἔσχεν αὐτοῦ λόγον οὐδένα τεϑνηκότος, ἀλλὰ τῶν μὲν 
"A9qvatov ἐβασίλευσε Μενεσϑεύς, οἵ δὲ παῖδες ἰδιω-- 
τεύοντες Ἐλεφήνορι συνεστράτευσαν εἰς Ἴλιον. Ἐκεῖ 
δὲ Μενεσϑέως ἀποθανόντος ἐπανελϑόντες αὐτοὶ τὴν 
βασιλείαν ἀνεκομίσαντο. Χρόνοις δ᾽ ὕστερον ᾿4ϑη- 

20 ναίους ἄλλα τε παρέστησεν ὡς ἥρωα τιμᾷν Θησέα, καὶ 
τῶν ἐν Μαραϑῶνι πρὸς Μήδους μαχομένων ἔδοξαν 
οὐκ ὀλίγοι φάσμα Θησέως ἐν ὅπλοις καϑορᾷν πρὸ αὖ- 
τῶν ἐπὶ τοὺς βαρβάρους φερόμενον. 

XXXVI. Μετὰ δὲ τὰ Μηδικὰ Φαίδωνος ἄρχοντος 
25 μαντευομένοις τοῖς ᾿4ϑηναίοις ἀνεῖλεν ἡ Πυϑία νὰ 

Θησέως ἀναλαβεῖν ὀστᾶ καὶ ϑεμένους ἐντίμως παρ᾽ 
αὑτοῖς φυλάττειν. Ἦν δὲ καὶ λαβεῖν ἀπορία καὶ γνῶ- 
ναι τὸν τάφον ἀμιξίᾳ καὶ χαλεπότητι τῶν ἐνοικούν-- 
τῶν Ζυλόπων. Οὐ μὴν ἀλλὰ Κίμων ἑλὼν τὴν νῆσον, 

80 ὡς ἐν τοῖς περὶ ἐκείνου γέγραπται, καὶ φιλοτιμούμε- 
vog ἐξανευρεῖν, ἀετοῦ τινα τόπον βουνοειδῆ κόπτον- 
τος; ὥς φασι, τῷ στόματι καὶ διαστέλλοντος τοῖς ὄνυξι 
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ϑείᾳ τινὶ τύχῃ συμφρονήσας ἀνέσκαψεν. Εὐρέϑη δὲ 
ϑήκη τε μεγάλου σώματος αἰχμή τε παρακειμένη χαλ- 
κῆ καὶ ξίφος. Κομισϑέντων δὲ τούτων ὑπὸ Κίμωνος 

ἐπὶ τῆς τριήρους, ἡσϑέντες οἵ ᾿“ϑηναῖοι πομπαῖς τὲ 
λαμπραῖς ἐδέξαντο καὶ ϑυσίαις ὥσπερ αὐτὸν ἐπανερ- 5 
χόμενον εἰς τὸ ἄστυ. Καὶ κεῖται μὲν ἐν μέσῃ τῇ πόλει 
παρὰ τὸ νῦν γυμνάσιον, ἔστι δὲ φύξιμον οἰκέταις καὶ 
πᾶσι τοῖς ταπεινοτέροις καὶ δεδιόσι κρείττονας, ὡς 
καὶ τοῦ Θησέως προστατικοῦ τινος καὶ βοηϑητικοῦ 
γενομένου καὶ προσδεχομένου φιλανϑρώποως τὰς τῶν 10 
ταπεινοτέρων δεήσεις. Θυσίαν δὲ ποιοῦσιν αὐτῷ τὴν 
μεγίστην ὀγδόῃ Πυανεψιῶνος, ἐν 7) μετὰ τῶν ἠϊϑέων 
ἐκ Κρήτης ἐπανῆλθεν. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ταῖς ἄλλαις 
ὀγδόαις τιμῶσιν αὐτόν, ἢ διὰ τὸ πρῶτον ἐκ Τροιξῆνος 
ἀφικέσϑαι τῇ ὀγδόῃ τοῦ Ἑχατομβαιῶνος, ὡς ἱστόρηκε 15 
“ιόδωρος ὃ περιηγητής , ἢ νομίζοντες ἑτέρου μᾶλλον 
ἐκείνῳ προσήκειν τὸν ἀριϑμὸν τοῦτον ἐκ Ποσειδῶνος 
γεγονέναι λεγομένῳ. Καὶ γὰρ Ποσειδῶνα ταῖς ὀγδύαις 
τιμῶσιν. Ἡ γὰρ ὀγδοὰς κύβος ἀπ᾿ ἀρτίου πρῶτος οὖσα 
καὶ τοῦ πρώτου τετραγώνου διπλασία, τὸ μόνιμον καὶ 30 
δυσκίνητον οἰκεῖον ἔχει τῆς τοῦ ϑεοῦ δυνάμεως. ὃν 
ἀσφάλειον καὶ γαιήοχον προσονομάξομεν. 

POoOMTAOZz. 25 

I. Τὸ μέγα τῆς Ρώμης ὄνομα καὶ δόξῃ διὰ πάντων 
ἀνθρώπων κεχωρηκὸς ἀφ᾽ ὅτου καὶ δι᾽ ἣν αἰτίαν τῇ 
πόλει γέγονεν, οὐχ ὡμολόγηται παρὰ τοῖς συγγρα- 
φεῦσιν, ἀλλ᾽ οἵ μὲν Πελασγοὺς ἐπὶ πλεῖστα τῆς oi- 30 
κουμένης πλανηϑέντας ἀνθρώπων τε πλείστων κρα- 

, , - LI 

τήσαντας αὐτόϑι κατοικῆσαι καὶ διὰ τὴν ἐν τοῖς ὅπλοις 
PLUT. ViT. 1, a 
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ῥώμην οὕτως ὀνομάσαι τὴν πόλιν, οἵ δὲ Τροίας ἀκι-- . 
σκομένης διαφυγόντας ἐνίους καὶ πλοίων ἐπιτυχόντας 
ὑπὸ πνευμάτων τῇ Τυρρηνίᾳ προσπεσεῖν φερομένους 
καὶ περὶ τὸν Θύμβοιν ποταμὸν δομίσασϑαι" ταῖς δὲ 18 

ὁγυναιξὶν αὐτῶν ἀπορουμέναις ἤδη καὶ δυσανασχετού-- 
σαῖς πρὸς τὴν ϑάλασσαν ὑποϑέσϑαι μίαν, ἣ καὶ γένει 
προὔχειν καὶ φρονεῖν ἐδόκει μάλιστα, Ῥώμην ὄνομα, 
καταπρῆσαι τὰ πλοῖα: πραχϑέντος δὲ τούτου πρῶτον 
μὲν ἀγανακτεῖν τοὺς ἄνδρας, ἔπειτα δι’ ἀνάγκην ἵδρυν-- 

10 ϑέντας περὶ τὸ Παλλάντιον, ὡς ὀλίγῳ χρόνῳ κρεῖττον 
ἐλπίδος ἔπραττον, ἀγαϑῆς τε πειρώμενοι χώρας καὶ 
δεχομένων αὐτοὺς τῶν προσοίκων, ἄλλην τε τιμὴν 
ἀπονέμειν τῇ Ῥώμῃ καὶ τὴν πόλιν ἀπὶ αὐτῆς. ὡς αἰ- 
τίας, προσαγορεύειν. Ἐξ ἐκείνου τε παραμένειν λέ- 

15 γουσι τὸ τοὺς συγγενεῖς τὰς γυναῖκας καὶ οἰκείους 

ἄνδρας ἀσπάξεσϑαι τοῖς στόμασι" καὶ γὰρ ἐκείνας,ὅτε 
τὰ πλοῖα κατέπρησαν, οὕτως ἀσπάξεσϑαι καὶ φιλοφρο- 
νεῖσϑαι τοὺς ἄνδρας, δεομένας αὐτῶν καὶ παραιτου-- 
μένας τὴν ὀργήν. 

II. “4λλοι δὲ Ῥώμην, Ἰταλοῦ ϑυγατέρα καὶ Asv- 
καρίας, οἵ δὲ, Τηλέφου τοῦ Ἡρακλέους, Αἰνείᾳ γα- 
μηϑεῖσαν, oL δ᾽ ᾿Δἀσκανίου τοῦ «ἰνείου, λέγουσι τοὔ- 
νομα ϑέσϑαι τῇ πόλει: οἵ δὲ Ῥωμανόν., Ὀδυσσέως 
παῖδα καὶ Κίρκης, οἰκέσαι τὴν πόλιν " οἵ δὲ Ῥῶμον ἐκ 

25 Τροίας ὑπὸ Ζιομήδους ἀποσταλέντα τὸν Ἠμαϑίωνος, 
of δὲ Ῥῶμιν Aevívov τύραννον, ἐκβαλόντα Τυρρηνοὺς 
τοὺς εἰς “υδίαν μὲν ἐκ Θετταλίας. ἐκ δὲ πυδίας εἰς 
Ἰταλέαν παραγενομένους. Οὐ μὴν οὐδ᾽ οἵ Ῥωμύλον 
τῷ δικαιοτάτῳ τῶν λόγων ἀποφαίνοντες ἐπώνυμον 

30 τῆς πόλεως ὁμολογοῦσι περὶ τοῦ γένους αὐτοῦ. Οἵ 
μὲν γαρ Αἰνείου καὶ Ζεξιϑέας τῆς Φόρβαντος υἱὸν 
ὄντα νήπιον εἰς Ἰταλίαν κομισϑῆναι καὶ τὸν ἀδελφὸν 



MODE 

ΡΩΜΎΖΟΣ. *- 485 

αὐτοῦ Póuov: ἐν δὲ τῷ ποταμῷ πλημμύραντι τῶν 
ἄλλων σκαφῶν διαφϑαρέντων, ἐν ᾧ δὲ ἦσαν οἵ παῖδες 
εἰς μαλακὴν ἀποκλινϑέντος ὄχϑην ἀτρέμα σωϑέντος 
ἀπροσδοκήτως. ὀνομασϑῆναι Ῥώμην. Οἱ δὲ Ῥώμην 
ϑυγατέρα τῆς Τρωάδος ἐκείνης “ατένῳ τῷ Τηλεμάχου 5 
γαμηϑεῖσαν τεκεῖν τὸν Ῥωμύλον " οἵ δὲ Αἰμυλίαν τὴν 
Αἰνείου καὶ Δαβινίας ρει Gvyysvou£vqv: οἵ δὲ μυ- 
ϑώδη παντάπασι περὶ τῆς γενέσεως διεξίασι. Ταρχε- 
τέῳ γὰρ ̓ 4λβανῶν βασιλεῖ παρανομωτάτῳ καὶ or 
τῷ φάσμα δαιμόνιον οἴκοι γενέσϑαι- φαλλὸν γὰρ ἐκ 10 

᾿ τῆς ἑστίας ἀνασχεῖν καὶ διαμένειν ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας" 
εἶναι δὲ Τηϑύος ἐν Τυρρηνίᾳ χρηστήριον, ἀφ᾽ ov 
κομισϑῆναι τῷ Ταρχετίῳ χρησμόν, ὥστε συμμῖξαι τῷ 
φάσματι παρϑένον" ἔσεσϑαι γὰρ ἐξ αὐτῆς παῖδα κλει-- 
νότατον ἀρετῇ καὶ τύχῃ καὶ δώμῃ διαφέροντα. Φρά- 16 
σαντος οὖν τὸ μάντευμα τοῦ Ταρχετίου μιᾷ τῶν ϑυ- 
γατέρων καὶ συγγενέσϑαι τῷ φαλλῷ προστάξαντος͵ 
αὐτὴν μὲν ἀπαξιῶσαι. ϑεράπαιναν δὲ εἰσπέμψαι. Τὸν 
ὃὲ Taoyériov, ὡς ἔγνω. χαλεπῶς φέροντα συλλαβεῖν 
μὲν ἀμφοτέρας ἐπὶ ϑανάτῳ, τὴν δ᾽ Ἑστίαν ἰδόντα 90 
κατὰ τοὺς ὕπνους ἀπαγορεύουσαν αὐτῷ τὸν φόνον, 
ἵστόν τινα παρεγγυῆσαι ταῖς κόραις ὑφαίνειν δεδεμέ- 
ναις, ὡς ὅταν ἐξυφήνωσι. τότε δοϑησομένας πρὸς 
γάμον. "Exsívag μὲν οὖν δι᾽ ἡμέρας ὑφαίνειν, ἑτέρας 
δὲ νύχτωρ τοῦ Ταρχετίου κελεύοντος ἀναλύειν τὸν 25 
στόν. Ἐκ δὲ τοῦ φαλλοῦ τῆς ϑεραπαινίδος τεκούσης 

δίδυμα, δοῦναί τινι Τερατίῳ τὸν Ταρχέτιον ἀνελεῖν 
κελεύσαντα. Τὸν δὲ ϑεῖναι φέροντα τοῦ ποταμοῦ 
πλησίον εἶτα λύκαιναν μὲν ἐπιφοιτᾶν μαστὸν évài- 
δοῦσαν. ὄρνιϑας δὲ παντοδαποὺς ψΨωμίσματα κομί-- 80 

ξοντας EPOR τοῖς βρέφεσιν. ἄχρι οὗ βουκόλον 

ἐδόντα καὶ ϑαυμάσαντα τολμῆσαι προσελϑεῖν καὶ 
« 
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ἀνελέσϑαι τὰ παιδία. Τοιαύτης δὲ τῆς σωτηρίας xv- 
τοῖς γενομένης ἐκτραφέντας ἐπιϑέσϑαι τῷ Ταρχετίῳ 
καὶ κρατῆσαι. Ταῦτα μὲν οὖν Προμαϑίων τις ἴστο- 19 
ρίαν Ἰταλικὴν συντεταγμένος εἴρηκε. 

6. ΠΙ. Τοῦ δὲ πίστιν ἔχοντος λόγου μάλιστα καὶ πλεί- 
στους μάρτυρας τὰ μὲν κυριώτατα πρῶτος εἰς τοὺς 
Ἕλληνας ἐξέδωκε Ζιοκλῆς Πεπαρήϑιος, ᾧ καὶ Φάβιος ὁ 
Πίκχτωρ ἐν τοῖς πλείστοις ἐπηκολούϑηκε. Γεγόνασι δὲ 
καὶ περὶ τούτων ἕτεραι διαφοραί" τύπῳ δὲ εἰπεῖν 

Ιθ0τοιοῦτός ἐστι. Τῶν ἀπ᾿ Αἰνείου γεγονότων ἐν "AA 
βασιλέων εἰς ἀδελφοὺς δύο, ΝΝομήτορα καὶ ᾿“μούλιον, 
ἡ διαδοχὴ καϑῆκεν. ᾿Δμουλίου δὲ νείμαντος τὰ πάντα 
δίχα, τῇ δὲ βασιλείᾳ τὰ χρήματα καὶ τὸν ἐκ Τροίας 
κομισϑέντα χρυσὸν ἀντιϑέντος, εἵλετο τὴν βασιλείαν 

150 Νομήτωρ. Ἔχων οὖν ὁ ᾿Δμούλιος τὰ χρήματα καὶ 
πλέον ἀπ’ αὐτῶν δυνάμενος τοῦ Νομήτορος. τήν τὲ 
βασιλείαν ἀφείλετο ῥαδίως, καὶ φοβούμενος ἐκ τῆς 
ϑυγατρὸς αὐτοῦ γενέσθαι παῖδας ἱέρειαν τῆς Ἑστίας 
ἀπέδειξεν, ἄγαμον καὶ παρϑένον ἀεὶ βιωσομένην. 

20 Ταύτην ot μὲν Ἰλίαν, οἵ δὲ Ῥέαν, οἵ δὲ Σιλουΐαν ὀνο-- 
μάξουσι. Φωρᾶται δὲ μετ᾽ οὐ πολὺν χρόνον κυοῦσα 
παρὰ τὸν καϑεστῶτα ταῖς Ἑστιάσι νόμον. Καὶ τὸ μὲν 
ἀνήκεστα μὴ παϑεῖν αὐτὴν ἡ τοῦ βασιλέως ϑυγάτηρ 
᾿ἀνϑὼ παρῃτήσατο, δεηϑεῖσα τοῦ πατρός" εἴρχϑη δὲ 

οὅ καὶ δίαιταν εἶχεν ἀνεπίμικτον, ὅπως μὴ λάϑοι τε- 
κοῦσα τὸν ᾿Δμούλιον. Ἔτεκε δὲ δύο παῖδας ὑπερφυεῖς 
μεγέϑει καὶ κάλλει. Zhu ὃ καὶ μᾶλλον ὁ ̓ 4μούλιος φο-- 
βηϑεὶς ἐκέλευσεν αὐτοὺς ὑπηρέτην λαβόντα ῥῖψαι. 
Τοῦτον ἔνιοι Φαυστύλον ὀνομάξεσϑαι λέγουσιν, οἱ 

80 δ᾽ οὐ τοῦτον, ἀλλὰ τὸν ἀνελόμενον. Ἐνϑέμενος ovv 
εἰς σκάφην τὰ βρέφη κατέβη μὲν ἐπὶ τὸν ποταμὸν ὡς 
ῥίψων,. ἰδὼν δὲ κοτιόντα πολλῷ ῥεύματι καὶ τραχυ- 
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νόμενον ἔδεισε προσελϑεῖν, ἐγγὺς δὲ τῆς ὄχϑης κα- 
ταϑεὶς ἀπηλλάσσετο. Τοῦ δὲ ποταμοῦ κατακλύξοντος 

ἡ πλημμύρα τὴν σκάφην ὑπολαβοῦσα καὶ μετεωρίέ- 
σασα πράως κατήνεγκεν εἰς χωρίον ἐπιεικῶς μαλϑα- 
κὸν. ὃ νῦν Κερμαλὸν καλοῦσι. πάλαι δὲ Γερμανόν, 5 
ὡς ἔοικεν, ὅτι καὶ τοὺς ἀδελφοὺς γερμανοὺς ὀνομά-- 
ξουσιν. 

IV. Ἦν δὲ πλησίον égwsóg, ὃν Ῥωμινάλιον ἐκά-- 
Aovv, ἢ διὰ τὸν Ῥωμύλον, ὡς οἵ πολλοὶ νομίζουσιν, 
ἢ διὰ τὸ τὰ μηρυκώμενα τῶν ϑρεμμάτων ἐκεῖ διὰ τὴν 10 
σκιὰν ἐνδιάξειν., ἢ μάλιστα διὰ τὸν τῶν βρεφῶν ϑη-- 
A«Guóv, ὅτι τήν vs ϑηλὴν δοῦμαν ὠνόμαξον οἱ πα- 
λαιοὶ καὶ ϑεόν τινα τῆς ἐχτροφῆς τῶν νηπίων ἐπιμε-- 
λεῖσϑαι δοκοῦσαν ὀνομάξουσι PovuALav, καὶ ϑύουσιν 
αὐτῇ νηφάλια καὶ γάλα τοῖς ἱεροῖς ἐπισπένδουσιν. 15 
Ἐνταῦϑα δὴ τοῖς βρέφεσι κειμένοις τήν τε λύκαιναν 
ἱστοροῦσι ϑηλαξζομένην καὶ δρυοκολάπτην τινὰ παρ-- 
εἴναι συνεκτρέφοντα καὶ φυλάττοντα. Νομίξεται δ᾽ 

"Agsog ἱερὰ τὰ ξῷα- τὸν δὲ δρυοκολάπτην καὶ διαφε-΄ 
ρόντως “ατῖνοι σέβονται καὶ τιμῶσιν ὅϑεν οὐχ ἥκι-- 30 
στα πίστιν ἔσχεν ἡ τεκοῦσα τὰ βρέφη τεκεῖν ἐξ΄ἄρεως 
φάσκουσα. Καίτοι τοῦτο παϑεῖν αὐτὴν ἐξαπατηϑ εἴ- 
σαν λέγουσιν. ὑπὸ τοῦ AuovàA(ov διαπαρϑενευϑεῖσαν 
ἐν ὅπλοις ἐπιφανέντος αὐτῇ καὶ συναρπάσαντος. Of 
δὲ τοὔνομα τῆς τροφοῦ δι᾽ ἀμφιβολίαν ἐπὶ τὸ μυ-- 95 
ϑῶδες ἐκτροπὴν τῇ φήμῃ παρασχεῖν. ΔΜούπας γὰρ 
ἐκάλουν ot Δατῖνοι τῶν τε ϑηρίων τὰς λυκαίνας καὶ 
τῶν γυναικῶν τὰς ἑταιρούσας εἶναι δὲ τοιαύτην τὴν 
Φαυστύλου γυναῖχα τοῦ τὰ βρέφη ϑρέψαντος, Auxav 
“αρεντίαν ὄνομα. Ταύτῃ δὲ καὶ ϑύουσιν οἵ Ῥωμαῖοι 80 
καὶ χοὰς ἐπιφέρει τοῦ ᾿Δ4πριλλίου μηνὸς [αὐτῇ] ὃ τοῦ 
"άρεως ἱερεύς, καὶ Μαρεντίαν καλοῦσι τὴν ἑορτήν. 
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V. Ἑτέραν δὲ τιμῶσι “αρεντίαν ἐξ αἰτίας τοιαύ-- 
της. Ὁ νεωκόρος τοῦ Ἡρακλέους ἀλύων, ὡς ἔοικεν, 
ὑπὸ σχολῆς προὔϑετο πρὸς τὸν ϑεὸν διακυβδύειν, 
ὑπειπών, ὅτι νικήσας μὲν αὐτὸς ἕξει τι παρὰ τοῦ 

6 ϑεοῦ χρηστόν; ἡττηϑεὶς δὲ τῷ ϑεῷ τράπεξαν ἄφϑονον 30 
παρέξει καὶ γυναῖκα καλὴν συναναπαυσομένην., Ἐπὶ 
τούτοις τὰς μὲν ὑπὲρ τοῦ ϑεοῦ τιϑείς, τὰς δ᾽ ὑπὲρ 
αὑτοῦ ψήφους ἀνεφάνη νικώμενος. Εὐσυνϑετεῖν δὲ 
βουλόμενος καὶ δικαιῶν ἐμμένειν τοῖς ὁρισϑεῖσι,, δεῖ-- 

10 xvóv vg τῷ ϑεῷ παρεσκεύασε καὶ τὴν Δαρεντίαν οὖ-- 
σαν ὡραίαν. οὔπω δὲ ἐπιφανῆ, μισϑωσάμενος, s- 
στίασεν ἐν τῷ ἱερῷ, κλένην ὑποστορέσας καὶ μετὰ τὸ 
δεῖπνον συνεῖρξεν, ὡς δὴ τοῦ ϑεοῦ ἕξοντος αὐτήν. 
Καὶ μέντοι καὶ τὸν ϑεὸν ἐντυχεῖν λέγεται τῇ γυναικὶ 

16 καὶ κελεῦσαι βαδίζειν ἕωϑεν ἐπὶ τὴν ἀγορὰν καὶ τὸν 
ἀπαντήσαντα πρῶτον ἀσπασαμένην ποιεῖσϑαι φίλον. 

᾿ἀπήντησεν οὖν αὐτῇ τῶν πολιτῶν ἀνὴρ ἡλικίας τε 
πόρρω ἥκων καὶ συνειλοχὼς οὐσίαν ἱκανήν. ἄπαις δὲ 
καὶ βεβιωκὼς ἄνευ γυναικός, ὄνομα Ταρρούτιος. Ov- 

20r0g ἔγνω τὴν Δαρεντίαν καὶ ἠγάπησε, καὶ τελευτῶν 
ἀπέλιπε κληρονόμον ἐπὶ πολλοῖς καὶ καλοῖς κτήμασιν, 
ὧν ἐκείνη τὰ πλεῖστα τῷ δήμῳ κατὰ διαϑήκας ἔδωκε. 
“έγεται δὲ αὐτὴν ἔνδοξον οὖσαν ἤδη καὶ ϑεοφιλῆ 
νομιξομένην ἀφανῆ γενέσϑαι περὶ τοῦτον τὸν τόπον, 

25év à καὶ τὴν προτέραν ἐκείνην Δαρεντίαν κεῖσϑαι. 
Καλεῖται δὲ νῦν ὃ τόπος Βήλαυρον,͵ ὅτι τοῦ ποταμοῦ 
πολλάκις ὑπερχεομένου διεπεραιοῦντο πορϑμείοις 
κατὰ τοῦτο τὸ χωρίον εἰς ἀγοράν" τὴν δὲ πορϑμείαν 
βηλατούραν καλοῦσιν. Ἔνιοι δὲ λέγουσι τὴν εἰς τὸν 

30[zzx00gouov φέρουσαν ἐξ ἀγορᾶς πάροδον ἱστίοις xa- 
ταπεταννύναι τοὺς τὴν ϑέαν παρέχοντας, ἐντεῦϑεν 
ἀρχομένους" δωμαϊστὶ δὲ τὸ ἱστίον βῆλον ὀνομάξουσι. 
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“Διὰ ταῦτα μὲν ἔχει τιμὰς ἡ δευτέρα “αρεντία παρὰ 
'Ῥωμαίοις. 

VL Τὰ δὲ βρέφη Φαυστύλος ᾿Δμουλίου συφορβὸς 
ἀνείλετο λαϑὼν ἅπαντας, ὡς δ᾽ ἔνιοί φασι τῶν εἰκό-- 
τῶν ἐχόμενοι μᾶλλον, εἰδότος τοῦ Νομήτορος καὶδ 
συγχορηγοῦντος τροφὰς κρύφα τοῖς τρέφουσι. Καὶ 

γράμματα λέγονται καὶ τἄλλα μανϑάνειν ol παῖδες εἰς 
Γαβίους κομισϑέντες, ὅσα χρὴ τοὺς εὖ γεγονότας. 
Κληϑῆναι δὲ καὶ τούτους ἀπὸ τῆς ϑηλῆς ἱστοροῦσι 
Ῥωμύλον καὶ Póuov, ὅτι ϑηλάξοντες ὥφϑησαν τὸ 10 
ϑηρίον. Ἧ μὲν οὖν ἐν τοῖς σώμασιν εὐγένεια καὶ 
νηπίων ὄντων εὐϑὺς ἐξέφαινε μεγέϑει καὶ ἰδέᾳ τὴν 
φύσιν: αὐξόμενοι δὲ ϑυμοειδεῖς ἦσαν ἀμφότεροι καὶ 
ἀνδρώδεις καὶ φρονήματα πρὸς τὰ φαινόμενα δεινὰ 
καὶ τόλμαν ὅλως ἀνέχπληκτον ἔχοντες" ὁ δὲ Ῥωμύλος 15 
γνώμῃ τε χρῆσϑαι μᾶλλον ἐδόκει καὶ πολιτικὴν ἔχειν 
σύνεσιν, ἐν ταῖς περὶ νομὰς καὶ κυνηγίας πρὸς τοὺς 
γειτνιῶντας ἐπιμιξίαις πολλὴν ἑαυτοῦ παρέχων κα- 

τανόησιν ἡγεμονικοῦ μᾶλλον ἢ πειϑαρχικοῦ φύσει 
γεγονότος. Ζιὸ τοῖς μὲν ὁμοφύλοις ἢ ταπεινοτέροις 90 
προσφιλεῖς ἦσαν, ἐπιστάτας δὲ καὶ διόπους βασιλι-- 
xovg καὶ ἀγελάρχας, ὡς μηδὲν αὐτῶν ἀρετῇ διαφέ- 
φοντας; ὑπερφρονοῦντες οὔτ᾽ ἀπειλῆς ἐφρόντιξον 
οὔτε ὀργῆς. Ἐχρῶντο δὲ διαίταις καὶ διατριβαῖς 
ἐλευϑερίοις, οὐ τὴν σχολὴν ἐλευϑέριον ἡγούμενοι 95 
καὶ τὴν &zovíav, ἀλλὰ γυμνάσια καὶ ϑήρας καὶ 09ó- 
μους καὶ τὸ λῃστὰς ἀμύνασϑαι καὶ κλῶπας ἑλεῖν καὶ 
βίας ἐξελέσϑαι τοὺς ἀδικουμένους. Ἦσαν δὴ διὰ ταῦτα 
περιβόητοι. 

VIL Γενομένης δέ τινος πρὸς τοὺς Νομήτορος 80 
βουκόλους τοῖς ᾿Ζμουλίου διαφορᾶς καὶ βοσκημάτων 
ἐλάσεως, οὐκ ἀνασχόμενοι συγκόπτουσι μὲν αὐτοὺς 
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xal τρέπονται. ἀποτέμνονται δὲ τῆς λείας συχνήν. 

"Ayavaxvobvrog δὲ τοῦ Νομήτορος ὠλιγώρουν. συν- 

ἤγον δὲ καὶ προσεδέχοντο πολλοὺς μὲν ἀπόρους, πολ- 
λοὺς δὲ δούλους. ϑράσους ἀποστατικοῦ καὶ φρονή- 

ὅματος ἀρχὰς ἐνδιδόντες. Τοῦ δὲ Ῥωμύλου πρός τινα 
ϑυσίαν ἀποτραπομένου (xal γὰρ ἦν φιλοϑύτης καὶ 
μαντικὸς). οἵ τοῦ Νομήτορος βοτῆρες τῷ Ῥώμῳ uev 

ὀλίγων βαδίζοντι προστυχόντες ἐμάχοντο. Καὶ ysvo-21 
μένων πληγῶν καὶ τραυμάτων ἐν ἀμφοτέροις ἐχρά- 

Ιθτησὰαν ot τοῦ Νομήτορος καὶ συνέλαβον ξῶντα τὸν 
Ῥῶμον. ᾿Δἀναχϑέντος οὖν αὐτοῦ πρὸς τὸν Νομήτορα 
καὶ κατηγορηϑέντος. αὐτὸς μὲν οὐκ ἐκόλασε χαλεπὸν 
ὄντα δεδιὼς τὸν ἀδελφόν, ἐλϑὼν δὲ πρὸς ἐκεῖνον 
ἐδεῖτο τυχεῖν δίκης ἀδελφὸς ὧν καὶ καϑυβρισμένος 

1τό ὑπὸ οἰκετῶν ἐκείνου βασιλέως ὄντος. Συναγανα- 
κτούντων δὲ τῶν ἐν άλβῃ καὶ δεινὰ πάσχειν οἰομέ- 
νῶν τὸν ἄνδρα παρ᾽ ἀξίαν, κινηϑεὶς 0 ̓ Δμούλιος αὐτῷ 
παραδίδωσι τῷ Νομήτορι τὸν ἹΡῶμον 0 τι βούλοιτο 
χρήσασϑαι. Παραλαβὼν δὲ ἐκεῖνος, ὡς ἧκεν οἴκαδε, 

30 ϑαυμάξων μὲν ἀπὸ τοῦ σώματος τὸν νεανίσκον ὑπερ-- 
φέροντα μεγέϑει καὶ δώμῃ πάντας, ἐνορῶν δὲ τῷ 
προσώπῳ τὸ ϑαρραλέον καὶ ἰταμὸν τῆς ψυχῆς ἀδού- 
λωτον καὶ ἀπαϑὲς ὑπὸ τῶν παρόντων, ἔργα δὲ αὐτοῦ 
καὶ πράξεις ὅμοια τοῖς βλεπομένοις ἀκούων. τὸ δὲ 

25 μέγιστον, ὡς ἔοικε. ϑεοῦ συμπαρόντος καὶ συνεπευ-- 
ϑύνοντος ἀρχὰς μεγάλων πραγμάτων, ἁπτόμενος ἐπι-- 
νοίᾳ καὶ τύχῃ τῆς ἀληϑείας ἀνέκρινεν, ὅστις εἴη καὶ 
ὅπως γένοιτο, φωνῇ ve πρᾳείᾳ καὶ φιλανθρώπῳ βλέμ-- 
ματι πίστιν αὐτῷ μετ᾽ ἐλπίδος ἐνδιδούς. Ὁ δὲ ϑαρρῶν 

80 ἔλεγεν" ..4λλ: οὐδὲν ἀποκρύψομαί σε" καὶ γὰρ εἶναι 
δοκεῖς ᾿Δμουλίου βασιλικώτερος. ᾿Ακούεις γὰρ καὶ 
ἀνακρίνεις πρὶν ἢ κολάξειν: ὁ δ᾽ ἀκρίτους ἐκδίδωσι. 
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Πρότερον μὲν ἑαυτοὺς οἰκετῶν βασιλέως Φαυστύλου 
καὶ Δαρεντίας ἠπιστάμεϑα παῖδας (ἐσμὲν δὲ δίδυμοι), 
γενόμενοι δὲ ἐν αἰτίᾳ πρὸς σὲ καὶ διαβολαῖς καὶ τοῖς 
περὶ ψυχῆς ἀγῶσιν ἀκούομεν μεγάλα περὶ ἑαυτῶν" 
εἰ δὲ πιστά, κρίνειν ἔοικε νῦν ὁ κίνδυνος. Γοναὶ uàv5 
γὰρ ἡμῶν ἀπόρρητοι λέγονται. τροφαὶ δὲ καὶ τιϑηνή-- 
δεις ἀτοπώτεραι νεογνῶν, oig ἐρρίφημεν οἰωνοῖς καὶ 
ϑηρίοις, ὑπὸ τούτων πρεφόμενοι. μαστῷ λυκαίνης 
καὶ δρυοκολάπτου ψωμίσμασιν ἐν σκάφῃ τινὶ κείμενοι 
παρὰ τὸν μέγαν ποταμόν. Ἔστι δ᾽ ἡ σκάφη καὶ σώ--1ὸ 
ξεται. χαλκοῖς ὑποζώσμασι γραμμάτων ἀμυδρῶν ἐγ-- 

κεχαραγμένων, ἃ γένοιτ᾽ ἂν ἴσως ὕστερον ἀνωφελῆ 
γνωρίσματα τοῖς τοκεῦσιν ἡμῶν ἀπολομένων. «9 μὲν 
οὖν Νομήτωρ ἔκ vs τῶν λόγων τούτων καὶ πρὸς τὴν 
ὄψιν εἰκάξων τὸν χρόνον οὐκ ἔφευγε τὴν ἐλπέδα σαί-- 15 
νουσαν. ἀλλ᾿ ἐφρόντιξεν. ὅπως τῇ ϑυγατρὶ περὶ τού-- 
τῶν κρύφα συγγενόμενος φράσειεν - ἐφρουρεῖτο γὰρ 
ἔτι καρτερῶς. 

VIII. Ὁ δὲ Φαυστύλος ἀκούσας "τήν τε σύλληψιν 
τοῦ Ῥώμου καὶ τὴν παράδοσιν, τὸν μὲν Ῥωμύλον 30 
ἠξίου βοηϑεῖν, τότε σαφῶς διδάξας περὶ τῆς γενέσεως“ 
πρότερον δὲ ὑπῃνίττετο καὶ παρεδήλου τοσοῦτον, 
ὅσον προσέχοντας μὴ μικρὸν φρονεῖν" αὐτὸς δὲ τὴν 
σκάφην κομίξων ἐχώρει πρὸς τὸν Νομήτορα σπουδῆς 
καὶ δέους μεστὸς ὧν διὰ τὸν καιρόν. Ὑποψίαν οὖν 3ὅ 
τοῖς περὶ τὰς πύλας φρουροῖς τοῦ βασιλέως παρέχων 
καὶ ὑφορώμενος ὑπ᾽ αὐτῶν καὶ ταραττόμενος περὶ 
τὰς ἀποκρίσεις, οὐκ ἔλαϑε τὴν σκάφην τῷ χλαμυδίῳ 
περικαλύπτων. Ἦν δέ vig ἐν αὐτοῖς ἀπὸ τύχης τῶν τὰ 
παιδία ῥῖψαι λαβόντων καὶ γεγονότων περὶ τὴν ἔκϑε- 30 
σιν. Οὗτος ἰδὼν τὴν σκάφην τότε καὶ γνωρίσας v9 
κατασχευῇ καὶ τοῖς γράμμασιν. ἔτυχεν ὑπονοίᾳ τοῦ 
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ὄντος καὶ ov παρημέλησεν, ἀλλὰ φράσας τὸ πρᾶγμα 
τῷ βασιλεῖ κατέστησεν εἰς ἔλεγχον. Ev δὲ πολλαῖς καὶ 
μεγάλαις ἀνάγκαις, 0 Φαυστύλος οὔτ᾽ ἀήττητον éxv- 

τὸν διεφύλαξεν οὔτε παντάπασιν ἐκβιασϑεὶς σώξε-- 
ὅσϑαι μὲν ὡμολόγησε τοὺς παῖδας, εἶναι δ᾽ ἄπωϑεν 
τῆς AAfus ἔφη νέμοντας" αὐτὸς δὲ τοῦτο πρὸς τὴν 
Ἰλίαν φέρων βαδίζειν, πολλάκις ἰδεῖν καὶ ϑιγεῖν ἐπὶ 
ἐλπίδι βεβαιοτέρᾳ τῶν τέκνων ποϑήσασαν. Ὅπερ οὖν 
οἱ ταραττόμενοι καὶ μετὰ δέους ἢ πρὸς ὀργὴν πράτ- 

lO0rovreg ὁτιοῦν ἐπιεικῶς πάσχουσι, συνέπεσε παϑεῖν 22 

τὸν "AuovUALov. ᾿άνδρα γὰρ ἄλλῃ τε χρηστὸν καὶ τοῦ 
ΝνΝομήτορος φίλον ὑπὸ σπουδῆς ἔπεμψε, διαπυϑέσϑαι 
τοῦ Νομήτορος κελεύσας, εἴ τις ἥκοι λόγος εἰς αὐτὸν 
ὑπὲρ τῶν παίδων ὡς περιγενομένων. ᾿Δἀφικόμενος 

1500v ὁ ἄνϑρωπος καὶ ϑεασάμενος ὅσον οὔπω τὸν 'Pà- . 
μον ἐν περιβολαῖς καὶ φιλοφροσύναις τοῦ Νομήτορος, 
τήν τε πίστιν ἰσχυρὰν ἐποίησε τῆς ἐλπίδος καὶ παρε-- 
κελεύσατο τῶν πραγμάτων ὀξέως ἀντιλαμβάνεσθαι, 

καὶ συνῆν αὐτὸς ἤδη καὶ συνέπραττεν. Ὁ δὲ καιρὸς 
90 οὐδὲ βουλομένοις ὀκνεῖν παρεῖχεν. Ὃ γὰρ Ῥωμύλος 

ἐγγὺς ἦν ἤδη καὶ πρὸς αὐτὸν ἐξέϑεον οὐκ ὀλίγοι τῶν 
πολιτῶν μίσει καὶ φόβῳ τοῦ ᾿Δμουλίου. Πολλὴν δὲ 
καὶ σὺν αὑτῷ δύναμιν ἦγε συλλελοχισμένην εἰς ἕκα-- 
τοστύας" ἑκάστης δὲ ἀνὴρ ἀφηγεῖτο χόρτου καὶ ὕλης 

25 ἀγκαλίδα κοντῷ περικειμένην ἀνέχων " μανίπλα ταύ-- 
τας “ατῖνοι καλοῦσιν: ἀπ᾿ ἐκείνου δὲ καὶ νῦν ἐν 
τοῖς στρατεύμασι τούτους μανιπλαρίους ὀνομάζουσιν. 
“ἅμα δὲ τοῦ μὲν Ῥώμου τοὺς ἐντὸς ἀφιστάντος, τοῦ δὲ 
Ῥωμύλου προσάγοντος ἔξωϑεν, οὔτε πράξας οὐδὲν ὃ 

ϑοτύραννος οὔτε βουλεύσας σωτήριον ἑαυτῷ διὰ τὸ 
ἀπορεῖν καὶ ταράττεσϑαι καταληφϑεὶς ἀπέϑανεν. Ὧν 
τὰ πλεῖστα καὶ τοῦ Φαβίου λέγοντος καὶ τοῦ Πεπαρη- 
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ϑίου Διοκλέους. ὃς δοκεῖ πρῶτος ἐκδοῦναι Ῥώμης 
κτίσιν. ὕποπτον μὲν ἐνίοις ἐστὶ τὸ δραματικὸν καὶ 
πλασματῶδες, οὐ δεῖ δὲ ἀπιστεῖν τὴν τύχην ὁρῶντας 
οἵων ποιημάτων δημιουργός ἐστι, καὶ τὰ Ῥωμαίων 
πράγματα λογιξομένους, ὡς οὐκ ἂν ἐνταῦϑα προὔβηδ 
δυνάμεως. μὴ ϑείαν τινὰ ἀρχὴν λαβόντα καὶ μηδὲν 
μέγα μηδὲ παράδοξον ἔχουσαν. 

IX. "4uováíov δὲ ἀποθανόντος καὶ τῶν πραγμά- 
τῶν καταστάντων; ἅλβην μὲν οὔτ᾽ οἰκεῖν μὴ ἄρχοντες 
οὔτ᾽ ἄρχειν ἐβούλοντο τοῦ μητροπάτορος ζῶντος, 10 
ἀποδόντες δὲ τὴν ἡγεμονίαν ἐκείνῳ καὶ τῇ μητρὶ 
τιμὰς πρεπούσας ἔγνωσαν οἰκεῖν καϑ' ἑαυτούς, πόλιν 
ἐν οἷς χωρίοις ἐξ ἀρχῆς ἐνετράφησαν κτίσαντες" αὕτη 
γὰρ εὐπρεπεστάτη τῶν αἰτιῶν ἐστιν. Ἦν δ᾽ ἴσως 
ἀναγκαῖον οἰκετῶν καὶ ἀποστατῶν πολλῶν ἠϑροισμέ- 15 
νῶν πρὸς αὐτοὺς ἢ καταλυϑῆναι παντάπασι τούτων 
διασπαρέντων ἢ συνοικεῖν ἰδίᾳ uev αὐτῶν. Ὅτι γὰρ 
οὐκ ἠξίουν οἵ τὴν "άλβην οἰκοῦντες ἀναμιγνύναι τοὺς 
ἀποστάτας ἑαυτοῖς οὐδὲ προσδέχεσϑαι πολίτας, ἐδή-- 
λωσε πρῶτον μὲν τὸ περὶ τὰς γυναῖκας ἔργον, οὐχ 
ὕβρει τολμηϑέν, ἀλλὰ δι᾽ ἀνάγκην, ἑκουσίων ἀπορέᾳ 
γάμων" ἐτίμησαν γὰρ αὐτὰς ἁρπάσαντες περιττῶς. 
Ἔπειτα τῆς πόλεως τὴν πρώτην ἵδρυσιν λαμβανούσης 
ἱερόν τι φύξιμον τοῖς ἀφισταμένοις κατασκευάσαντες, 
0 Θεοῦ ᾿“συλαίου προσηγόρευον. ἐδέχοντο πάντας͵ 25 
οὔτε δεσπόταις δοῦλον οὔτε ϑῆτα χρήσταις OUT ἄρ- 
χουσιν ἀνδροφόνον ἐκδιδόντες, ἀλλὰ μαντεύματι πυ-- 
ϑοχρήστῳ πᾶσι βεβαιοῦν τὴν ἀσυλίαν φάσκοντες, ὥστε 
πληϑῦσαι ταχὺ τὴν πόλιν ἐπεὶ τάς γε πρώτας ἑστίας 
λέγουσι τῶν χιλίων μὴ πλείονας γενέσϑαι. Ταῦτα μὲν 30 
οὖν ὕστερον. Ὁρμήσασι δὲ πρὸς τὸν συνοικισμὸν αὖ-- 
τοῖς εὐθὺς ἦν διαφορὰ περὶ τοῦ τόπου. Ῥωμύλος μὲν 
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οὖν τὴν καλουμένην Ῥώμην κουαδράτην, ὅπερ ἐστὶ 
τετράγωνον, ἔκτισε καὶ ἐκεῖνον ἐβούλετο πολίξειν τὸν 
τόπον, Ῥώῶμος δὲ χωρίον τι τοῦ ᾿4βεντίνου καρτερόν, 
0 δι᾽ ἐκεῖνον μὲν ὠνομάσϑη Ῥεμώνιον, νῦν δὲ Ῥιγνά- 

ὅριον καλεῖται. Συνϑεμένων δὲ τὴν ἔριν ὄρνισιν αἰ- 
σίοις βραβεῦσαι καὶ καϑεξομένων χωρίς. ξξ φασι τῷ 
Ῥώμῳ, διπλασίους δὲ τῷ Ῥωμύλῳ προφανῆναι γῦπας. 

Οἱ δὲ τὸν μὲν Ῥῶμον ἀληϑῶς ἰδεῖν. ψεύσασϑαι δὲ τὸν 
Ῥωμύλον: ἐλϑόντος δὲ τοῦ Sap , τότε τοὺς δώδεκα 

Ιοτῷ Ῥωμύλῳ φανῆναι, διὸ καὶ νῦν μάλιστα χρῆσϑαι 
γυψὶ Ρωμαίους οἰωνιξομένους. Ἡφόδωρος δὲ ὁ Πον-- 93 
τικὸς ἱστορεῖ καὶ τὸν Ἡρακλέα χαίρειν γυπὸς ἐπὶ πρά- 
ξει φανέντος. Ἔστι μὲν γὰρ ἀβλαβέστατον ἔων à ἁπαάν-- 
τῶν, μηδὲν ὧν σπείρουσιν 1, ἢ φυτεύουσιν ῇ νέμουσιν 

16 ἄνϑρωποι σινόμενον, τρέφεται δὲ ἀπὸ νεκρῶν σωμά- 
vOv, ἀποκτίννυσι δ᾽ οὐδὲν οὐδὲ λυμαίνεται ψυχὴν 
ἔχον, πτηνοῖς δὲ διὰ συγγένειαν οὐδὲ νεκροῖς πρόσει-- 
σιν. ᾽Δετοὶ δὲ καὶ γλαῦκες καὶ ἱέρακες ξῶντα κόπτουσι 

τὰ ὁμόφυλα καὶ φονεύουσι" καίτοι κατ Αἰσχύλον 
ῶ0 Ὄρνιϑος ὄρνις πῶς ἂν ἁγνεύοι φαγών; 
Ἔτι τἄλλα μὲν ἐν ὀφθαλμοῖς, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἀνα- 
στρέφεται καὶ παρέχει διὰ παντὸς αἴσϑησιν ἑαυτῶν" 
ὁ δὲ γὺψ σπάνιόν ἐστι ϑέαμα καὶ νεοσσοῖς γυπὸς οὐ 
ῥᾳδίως ἴσμεν ἐντετυχηκότες, ἀλλὰ καὶ | παρέσχεν ἐνίοις 

25 ἄτοπον ὑπόνοιαν, ἔξωϑεν αὐτοὺς ἀφ᾽ ἑτέρας τινὸς 
γῆς καταίρειν dpsadibus, τὸ σπάνιον xol μὴ συνεχές, 
οἷον οἱ μάντεις ἀξιοῦσιν εἶναι τὸ μὴ κατὰ φύσιν μηδ᾽ 
ἀφ᾽ αὑτοῦ, πομπῇ δὲ ϑείᾳ φαινόμενον. 

X. Ἐπεὶ δ᾽ ἔγνω τὴν ἀπάτην ὁ Ῥῶμος, ἐχαλέπαινε, 
80καὶ τοῦ Ῥωμύλου τάφρον ὀρύττοντος p τὸ τεῖχος 

ἔμελλε κυκλοῦσϑαι. τὰ μὲν ἐχλεύαξε τῶν ἔργων, τοῖς 
δ᾽ ἐμποδὼν ἐγένετο. Τέλος δὲ διαλλόμενον αὐτὸν oí 
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μὲν. αὐτοῦ Ῥωμύλου πατάξαντος. οἵ δὲ τῶν ἑταίρων 
τινὸς Κέλερος, ἐνταῦϑα πεσεῖν λέγουσιν. Ἔπεσε δὲ 
καὶ Φαυστύλος ἐν τῇ μάχῃ καὶ Πλειστῖνος., ὃν ἀδελ-- 
φὸν ὄντα Φαυστύλου συνεκϑρέψαι τοὺς περὶ τὸν 
Ῥωμύλον ἱστοροῦσιν. Ὁ μὲν οὖν Κέλερ εἰς Τυρρη--ὅ 
νίαν μετέστη καὶ ἀπ᾿ ἐκείνου τοὺς ταχεῖς οἵ Ρωμαῖοι 
καὶ ὀξεῖς κέλερας ὀνομάζουσι" καὶ Κόϊντον Μέτελλον, 

ὅτι τοῦ πατρὸς ἀποϑανόντος ἀγῶνα μονομάχων ἡμέ- 
ραις ὀλίγαις ἐποίησε, ϑαυμάσαντες τὸ τάχος τῆς πα- 
ρασκευῆς Κέλερα προσηγόρευσαν. 10 

ΧΙ. Ὁ δὲ Ῥωμύλος ἐν τῇ Ῥεμορέᾳ ϑάψας τὸν Ῥῶ- 
μον ὁμοῦ καὶ τοὺς τροφεῖς ὥκιξε τὴν πόλιν, ἐκ Τυρ-- 
ρηνίας μεταπεμψάμενος ἄνδρας ἱεροῖς τισι ϑεσμοῖς 

καὶ γράμμασιν ὑφηγουμένους ἕκαστα καὶ διδάσκοντας 
ὥσπερ ἐν τελετῇ. Βόϑρος γὰρ ὠρύγη περὶ τὸ νῦν Ko-15 
μέτιον κυκλοτερὴς. ἀπαρχαί τε πάντων, ὅσοις νόμῳ 
μὲν ὡς καλοῖς ἐχρῶντο, φύσει δ᾽ ὡς ἀναγκαίοις. ἀπε-- 
τέϑησαν ἐνταῦϑα. Καὶ τέλος ἐξ ἧς ἀφῖκτο γῆς ἕκαστος 
ὀλίγην κομίξων μοῖραν ἔβαλλον εἰς ταῦτα καὶ συνεμί- 
γνυον. Καλοῦσι δὲ τὸν βόϑρον τοῦτον ᾧ καὶ τὸν 30 
ὄλυμπον ὀνόματι μοῦνδον. Εἶτα ὥσπερ κύκλον x£v- 
τρῷ περιέγραψαν τὴν πόλιν. Ὁ δ᾽ οἰκιστὴς ἐμβαλὼν 
ἀρότρῳ χαλκῆν ὕνιν, ὑποξεύξας δὲ βοῦν ἄρρενα καὶ 
ϑήλειαν, αὐτὸς μὲν ἐπάγει περιελαύνων αὔλακα βα- 
ϑιεῖαν τοῖς τέρμασι. τῶν δ᾽ ἑπομένων ἔργον ἐστὶν ἃς 35 
ἀνίστησι βώλους τὸ ἄροτρον καταστρέφειν εἴσω καὶ 
μηδεμίαν ἔξω περιορᾷν ἐζτρεπομένην. Τῇ μὲν οὖν 
γραμμῇ τὸ τεῖχος ἀφορίξουσι καὶ καλεῖται κατὰ συγ- 
κοπὴν πωμήριον, οἷον ὄπισϑεν τείχους ἢ μετὰ τεῖχος" 
ὅπου δὲ πύλην ἐμβαλεῖν διανοοῦνται, τὴν ὕνιν ἐξε-- 80 
λόντες καὶ τὸ ἄροτρον ὑπερϑέντες διάλειμμα ποιοῦ-- 
σιν. Ὅϑεν ἅπαν τὸ τεῖχος ἱερὸν πλὴν τῶν πυλῶν 
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νομίζουσι." τὰς δὲ πύλας ἱερὰς νομίζοντας οὐκ ἦν ἄνευ 
δεισιδαιμονίας τὰ μὲν δέχεσθαι, τὰ δ᾽ ἀποπέμπειν τῶν 
ἀναγκαίων καὶ μὴ καϑαρῶν. 

ΧΙ. Ὅτι μὲν οὖν ἡ κτίσις ἡμέρᾳ γένοιτο τῇ πρὸ 
5 ἕνδεκα καλανδῶν Μαΐων ὁμολογεῖται" καὶ τὴν ἡμέραν 

ταύτην ἑορτάξουσι Ῥωμαῖοι, γενέϑλιον τῆς πατρίδος 

ὀνομάξοντες. Ἐν ἀρχῇ δ᾽, ὥς φασιν. οὐδὲν ἔμψυχον 
ἔϑυον, ἀλλὰ καϑαρὰν καὶ ἀναίμακτον govro δεῖν τῇ 
πατρίδι τὴν ἐπώνυμον τῆς γενέσεως ἑορτὴν φυλάτ-- 

l0vccwv. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ πρὸ τῆς κτίσεως βοτηρική τις 24 
ἦν αὐτοῖς ἑορτὴ κατὰ ταύτην τὴν ἡμέραν καὶ Παρίλια 
προσηγόρευον αὐτήν. Νῦν μὲν οὖν οὐδὲν αἱ Pouci- 
καὶ νουμηνίαι πρὸς τὰς Ἑλληνικὰς ὁμολογούμενον 
ἔχουσιν ἐκείνην δὲ τὴν ἡμέραν, ἧ τὴν πόλιν ὁ Ῥωμύ-- 

Ιόλος ἔκχτιξεν. ἀτρεκῆ τριακάδα τυχεῖν λέγουσι" καὶ 
σύνοδον ἐκλειπτικὴν ἐν αὐτῇ γενέσϑαι σελήνης πρὸς 
ἥλιον, ἣν εἰδέναι καὶ ᾿ἀντίμαχον οἴονται. τὸν Τήϊον 
ἐποποιόν, ἔτει τρίτῳ τῆς ἕκτης ὀλυμπιάδος συμπε-- 
σοῦσαν. Ἔν δὲ τοῖς κατὰ Βάρρωνα τὸν φιλόσοφον 

30 χφόνοις, ἄνδρα Ῥωμαίων ἐν ἱστορίᾳ βιβλιακώτατον, 

ἦν Ταρούτιος ἑταῖρος αὐτοῦ, φιλόσοφος μὲν ἄλλως 
καὶ μαϑηματικός. ἁπτόμενος δὲ τῆς περὶ τὸν πίνακα 
μεϑόδου ϑεωρίας ἕνεκα καὶ δοκῶν ἐν αὐτῇ περιττὸς 
εἶναι. Τούτῳ προὔβαλεν ὁ Βάρρων ἀναγαγεῖν τὴν 

Ὡο' Ρωμύλου γένεσιν εἰς ἡμέραν καὶ ὥραν, ἐκ τῶν λεγο-- 
μένων ἀποτελεσμάτων περὶ τὸν ἄνδρα ποιησάμενον 
τὸν συλλογισμὸν. ὥσπερ αἵ τῶν γεωμετρικῶν ὑφη-- 
γοῦνται προβλημάτων ἀναλύσεις - τῆς γὰρ αὐτῆς 
ϑεωρίας εἶναι χρόνον τε λαβόντας ἀνθρώπου γενέ- 

80 σεως βίον προειπεῖν καὶ βίῳ δοϑέντι ϑηρεῦσαι χρό-- 
vov. Ἐποίησεν οὖν τὸ προσταχϑὲν ὁ Ταρούτιος. καὶ 
τά τε πάϑη καὶ τὰ ἔργα τοῦ ἀνδρὸς ἐπιδὼν καὶ χρόνον 
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ξωῆς καὶ τρόπον τελευτῆς καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα συν-- 
Seg, εὖ μάλα τεθαρρηκότως καὶ ἀνδρείως ἀπεφήνατο 
τὴν μὲν ἐν τῇ μητρὶ γεγονέναι τοῦ Ῥωμύλου σύλληψιν 
ἔτει πρώτῳ τῆς δευτέρας ὀλυμπιάδος. ἐν μηνὶ κατ΄ 
Αἰγυπτίους Χοιὰκ τρέτῃ καὶ εἰκάδι τρίτης ὥρας, καϑ' 5 
ἣν ὁ ἥλιος ἐξέλιπε παντελῶς" τὴν δ᾽ ἐμφανῆ γένεσιν 
ἐν μηνὶ Θωύϑ' ἡμέρᾳ πρώτῃ μετ᾽ εἰκάδα περὶ ἡλίου 
ἀνατολάς. Κτισϑῆναι δὲ τὴν Ῥώμην ὑπ᾽ αὐτοῦ τῇ 
ἐνάτῃ Φαρμουϑὶ μηνὸς ἱσταμένου μεταξὺ δευτέρας 
ὥρας καὶ τρίτης ἐπεὶ καὶ πόλεως τύχην, ὥσπερ &v-10 
ϑρώπου, κύριον ἔχειν οἴονται χρόνον. ἐκ τῆς πρώτης 
γενέσεως πρὸς τὰς τῶν ἀστέρων ἐποχὰς ϑεωρούμενον. 
᾿Δλλὰ ταῦτα μὲν ἴσως καὶ τὰ τοιαῦτα τῷ ξένῳ καὶ πε-- 
ριττῷ προσάξεται μᾶλλον ἢ διὰ τὸ μυϑῶδες ἐνοχλήσει 
τοὺς ἐντυγχάνοντας αὐτοῖς. 15 

XIII. Κτεισϑείσης δὲ τῆς πόλεως πρῶτον μὲν ὅσον 
ἦν ἐν ἡλικίᾳ πλῆϑος εἰς συντάγματα στρατιωτικὰ 
διεῖλεν ἕκαστον δὲ σύνταγμα πεζῶν τρισχιλίων ἦν 
καὶ τριακοσίων ἱππέων. ᾿Εκλήϑη δὲ λεγεὼν τῷ λογά- 
δας εἶναι τοὺς μαχίμους ἐκ πάντων. Ἔπειτα τοῖς μὲν 30 
ἄλλοις ἐχρῆτο δήμῳ καὶ ποπούλους ὠνομάσϑη τὸ 
πλῆϑος:" ἑκατὸν δὲ τοὺς ἀρίστους ἀπέδειξε βουλευτάς, 
καὶ αὐτοὺς μὲν πατρικίους, τὸ δὲ σύστημα σενᾶτον 
προσηγόρευσεν. Ὁ μὲν οὖν σενᾶτος ἀτρεκῶς γερου-- 
σίαν σημαίνει" πατρικίους δὲ τοὺς βουλευτὰς κλη-- 35 
ϑῆναι λέγουσιν οἵ μὲν ὅτι παίδων γνησίων πατέρες 
ἦσαν, οἱ δὲ μᾶλλον ὡς αὐτοὺς ἔχοντας ἑαυτῶν ἀπο-- 
δεῖξαι πατέρας. ὅπερ οὐ πολλοῖς ὑπῆρξε τῶν πρώ- 
τῶν εἰς τὴν πόλιν συρρεόντων" of δὲ ἀπὸ τῆς πα- 
τρωνείας. Οὕτω γὰρ ἐκάλουν τὴν προστασίαν καὶ 80 
καλοῦσιν ἄχρι νῦν, οἰόμενοι Πάτρωνά τινα τῶν σὺν 
Εὐάνδρῳ παραγενομένων. κηδεμονικὸν τῶν ὑπο- 
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δεεστέρων ὄντα καὶ βοηϑητικόν, ἀφ᾽ αὑτοῦ τῷ πράγ- 
ματι ταύτην τὴν προσηγορίαν ἀπολιπεῖν. Μάλιστα 
δ᾽ ἄν τις τυγχάνοι τοῦ εἰκότος, εἰ νομίζοι, τὸν 'Po- 
μύλον ἀξιοῦντα τοὺς πρώτους καὶ δυνατωτάτους πα- 

δτρικῇ κηδεμονίᾳ καὶ φροντίδι προσήκειν ἐπιμελεῖσϑαι 
τῶν ταπεινοτέρων, ἅμα δὲ τοὺς ἄλλους διδάσκοντα 
μὴ δεδιέναι μηδ᾽ ἄχϑεσϑαι ταῖς τῶν κρειττόνων τι-- 
μαῖς, ἀλλὰ χρῆσϑαι μετ᾽ εὐνοίας καὶ νομίζοντας καὶ 
προσαγορεύοντας πατέρας, οὕτως ὀνομάσαι. Καὶ γὰρ 

10 ἄχρι νῦν τοὺς ἐν συγκλήτῳ τελοῦντας of μὲν ἔξωϑεν 
ἄνδρας ἡγεμόνας καλοῦσιν, αὐτοὶ δὲ Ρωμαῖοι πατέ-- 25 
ρας συγγεγραμμένους, τῷ μέγιστον μὲν ἀξίωμα καὶ 
τιμήν. ἥκιστα δὲ φϑόνον ἔχοντι χρώμενοι τῶν ὀνο-- 
μάτων. Ἐν ἀρχῇ μὲν οὖν πατέρας αὐτοὺς μόνον, 

15 ὕστερον δὲ πλειόνων προσαναλαμβανομένων, πατέ- 
eve συγγεγφαμμένους προσηγόρευσαν. Καὶ τοῦτο μὲν 
ἦν ὄνομα σεμνότερον αὐτῷ τῆς πρὸς τὸ δημοτικὸν τοῦ 
βουλευτικοῦ διαφορᾶς ἑτέροις δὲ τοὺς δυνατοὺς ἀπὸ 
τῶν πολλῶν διήρει πάτρωνας ὀνομάξων,. ὅπερ ἐστὶ 

20 προστάτας, ἐκείνους δὲ κλίεντας, ὅπερ ἐστὶ πελάτας" 
ἅμα δὲ πρὸς ἀλλήλους ϑαυμαστὴν εὔνοιαν αὐτοῖς καὶ 
μεγάλων δικαίων ὑπάρξουσαν ἐνεποίησεν. Οὗτοι μὲν 

γὰρ ἐξηγητάς vs τῶν νομίμων καὶ προστάτας δικαζο-- 
μένοις συμβούλους cs πάντων καὶ κηδεμόνας ἑαυτοὺς 

25 παρεῖχον, ἐκεῖνοι δὲ τούτους ἐθεράπευον οὐ μόνον 
τιμῶντες, ἀλλὰ καὶ πενομένοις ϑυγατέρας συνεκδι-- 
δόντες καὶ χρέα συνεκτίνοντες. Καταμαρτυρεῖν τὲ 
πελάτου προστάτην, ἢ προστάτου πελάτην, οὔτε VO- 
μος οὐδεὶς οὔτε ἄρχων ἠνάγκαζεν. Ὕστερον δὲ, τῶν 

80 ἄλλων δικαίων μενόντων, τὸ λαμβάνειν χρήματα τοὺς 
δυνατοὺς παρὰ τῶν ταπεινοτέρων αἰσχρὸν ἐνομίσϑη 
καὶ ὀγεντές. Ταῦτα μὲν οὖν περὶ τούτων. 
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XIV. Τετάρτῳ δὲ μηνὶ μετὰ τὴν κτίσιν, ὡς Φάβιος 
ἱστορεῖ, τὸ περὶ τὴν ἁρπαγὴν ἐτολμήϑη τῶν γυναι-- 
κῶν. Καὶ λέγουσι μὲν ἔνιοι τὸν "Pouváov αὐτὸν τῇ 

φύσει φιλοπόλεμον ὄντα καὶ πεπεισμένον ἔκ τινῶν 

ἄρα λογίων, ὅτι τὴν Ρώμην πέπρωται πολέμοις τρε-- 5 
φομένην καὶ αὐξομένην γενέσθαι μεγίστην, βίας 
ὑπάρξαι πρὸς τοὺς Σαβίνους" οὐδὲ γὰρ πολλᾶς, ἀλλὰ 
τριάκοντα μόνας παρϑένους λαβεῖν αὐτόν, ἅτε δὴ πο-- 
λέμου μᾶλλον ἢ γάμων δεόμενον. Τοῦτο δὲ οὐκ εἰκός" 
ἀλλὰ τὴν μὲν πόλιν ὁρῶν ἐποίκων εὐϑὺς ἐμπιπλαμέ- 10 
νην, ὧν ὀλίγοι γυναῖκας εἶχον, οἵ δὲ πολλοὶ μιγάδες ἐξ 
ἀπόρων καὶ ἀφανῶν ὄντες ὑπερεωρῶντο καὶ προσε- 
ὑοχῶντο μὴ συμμενεῖν βεβαίως, ἐλπίξων δὲ πρὸς τοὺς 
Σαβίνους τρόπον τινὰ συγχράσεως καὶ κοινωνίας 
ἀρχὴν αὐτοῖς τὸ ἀδίκημα ποιήσειν ἡμερωσαμένοις τὰς 1 
γυναῖκας, ἐπεχείρησε τῷ ἔργῳ τόνδε τὸν τρόπον. Ζ1ιε-- 
δόϑη λόγος ὑπ᾽ αὐτοῦ πρῶτον, ὡς ϑεοῦ τινος &vev- 
ρήκοι βωμὸν ὑπὸ γῆς κεκρυμμένον. ᾿νόμαζον δὲ τὸν 
ϑεὸν Κῶνσον, εἴτε βουλαῖον ὄντα (κωνσίλιον γὰρ ἔτι 
νῦν τὸ συμβούλιον καλοῦσι καὶ τοὺς ὑπάτους κων-- 20 
σούλας, οἷον z9ofovAove), εἴτε ἵππιον Ποσειδῶ. Koi 
γὰρ ὃ βωμὸς ἐν τῷ μείξονι τῶν ἱπποδρόμων ἔστιν, 
ἀφανὴς τὸν ἄλλον χρόνον, ἐν δὲ τοῖς ἱππικοῖς ἀγῶσιν 
ἀνακαλυπτόμενος. Οἵ δὲ καὶ ὅλως φασὶ τοῦ βουλεύ-- 
ἱατος ἀπορρήτου καὶ ἀφανοῦς ὄντος ὑπόγειον οὐκ 55 
ἀλόγως τῷ ϑεῷ βωμὸν γενέσϑαν κεκρυμμένον. Ὡς δ᾽ 
ἀνεφάνη, ϑυσίαν τε λαμπρὰν ἐπ᾽ αὐτῷ καὶ ἀγῶνα καὶ 
ϑέαν ἐκ καταγγελίας ἐπετέλει πανηγυρικήν. Καὶ πολ- 
λοὶ μὲν ἄνϑρωποι συνήλθϑον, αὐτὸς δὲ προὐκάϑητο 

μετὰ τῶν ἀρίστων ἁλουργίδι κεκοσμημένος. Ἦν δὲ 30 

τοῦ καιροῦ τῆς ἐπιχειρήσεως σύμβολον ἐξαναστάντα 

τὴν ἁλουργίδα πτύξαι καὶ περιβαλέσϑαι πάλιν. Eyov- 
PLUT. viT. I. ES 
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veg οὖν ξίφη πολλοὶ προσεῖχον αὐτῷ, καὶ τοῦ σημείου 
γενομένου σπασάμενοι τὰ ξίφη καὶ μετὰ βοῆς ὁρμή-- 
σαντες ἥρπαζον τὰς ϑυγατέρας τῶν Σαβίνων, αὐτοὺς 
δὲ φεύγοντας εἴων καὶ παρίεσαν. ᾿Φρπασϑῆναι δέ 

9 φασιν οἱ μὲν τριάκοντα μόνας, ἀφ᾽ ὧν καὶ τὰς φρα- 
τρίας ὀνομασϑῆναι͵ Οὐαλλέριος δὲ ᾿ἀντίας ἑπτὰ καὶ 
εἴκοσι καὶ πεντακοσίας, Ἰόβας δὲ τρεῖς καὶ ὀγδοή-- 
κοντα καὶ ἑξακοσίας παρϑένους- ὃ μέγιστον ἦν ἀπο- 
λόγημα τῷ Ῥωμύλῳ: γυναῖκα γὰρ οὐ λαβεῖν ἀλλ᾽ ἢ 

10 μέαν, Ἑρσιλίαν, διαλαϑοῦσαν αὐτοὺς, ἅτε δὴ μὴ μεϑ' 
ὕβρεως μηδ᾽ ἀδικίας ἐλϑόντας ἐπὶ τὴν ἁρπαγήν, ἀλλὰ 26 
συμμῖξαι καὶ συναγαγεῖν εἰς ταὐτὸ τὰ γένη ταῖς μεγί- 
σταις ἀνάγκαις διανοηϑέντας. Τὴν δ᾽ Ἑρσιλίαν οἱ 
μὲν Ὁστίλιον γῆμαι λέγουσιν, ἄνδρα Ῥωμαίων ἐπιφα-- 

15 νέστατον, οἵ δὲ αὐτὸν Ῥωμύλον, καὶ γενέσϑαι καὶ 
παῖδας αὐτῷ, μίαν μὲν ϑυγατέρα Πρίμαν, τῇ τάξει τῆς 
γενέσεως οὕτω προσαγορευϑεῖσαν, ἕνα δ᾽ υἱὸν μόνον, 
ὃν ̓ Αόλλιον μὸν ἐκεῖνος ἀπὸ τῆς γενομένης ἀϑροίσεως 
ὑπ᾽ αὐτοῦ τῶν πολιτῶν ὠνόμασεν, of δ᾽ ὕστερον 

20 4βίλλιον. ᾿4λλὰταῦτα μὲν í ἱστορῶν Ζηνόδοτος ὃ Τροι-- 

ξήνιος πολλοὺς ἔχει τοὺς ἀντιλέγοντας. 

ΧΥ. Ἐν δὲ τοῖς ἁρπάξουσι τὰς παρϑένους τότε 
τυχεῖν λέγουσι τῶν οὐκ ἐπιφανῶν τινας ἄγοντας xó- 
Qqv τῷ τε κάλλει πολὺ καὶ τῷ μεγέϑει διαφέρουσαν. 

95 Ἐπεὶ δ᾽ ἀπαντῶντες ἔνιοι τῶν κρειττόνων ἐπεχείρουν 
ἀφαιρεῖσθαι, βοᾶν τοὺς ἄγοντας, ὡς Ταλασίῳ κομέ- 

ξουεν αὐτὴν, ἀνδρὶ νέῳ μὲν, εὐδοκίμῳ δὲ καὶ χρηστῷ" 
τοῦτ᾽ οὖν ἀκούσαντας εὐφημεῖν καὶ κροτεῖν ἐπαι-- 
νοῦντας, ἐνίους δὲ καὶ παρακολουϑεῖν. ἀναστρέψαντας 

80 εὐνοίᾳ καὶ χάριτι τοῦ Ταλασίου μετὰ βοῆς τοὔνομα 
φϑεγγομένους. Ap οὗ δὴ τὸν Ταλάσιον ἄχρι νῦν, 
ὡς Ἕλληνες τὸν Ὑμέναιον, ἐπάδουσι Ῥωμαῖοι τοῖς 
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γαμοις" καὶ γὰρ εὐτυχίᾳ φασὶ χρήσασϑαι περὶ τὴν 
γυναῖκα τὸν Ταλάσιον. Σέξτιος δὲ Σύλλας 0 Καρχη- 
δόνιος, οὔτε μουσῶν οὔτε χαρίτων ἐπιδεὴς ἀνὴρ, ἔλε-- 
γεν ἡμῖν, ὅτι τῆς ἁρπαγῆς σύνϑημα τὴν φωνὴν ἔδωκε 
ταύτην ὃ Ῥωμύλος. “Ἄπαντες οὖν τὸν Ταλάσιον ἐβόων 5 
οἵ τὰς παρϑένους κομίζοντες" καὶ διὰ τοῦτο τοῖς γά- 

μους παραμένει τὸ ἔϑος. Οἱ δὲ πλεῖστοι νομίξουσιν, 
ὧν καὶ Ἰόβας ἐστὶ, παράκλησιν. εἶναι καὶ παρακέλευσιν 
εἰς φιλεργίαν καὶ ταλασίαν, οὔπω τότε τοῖς λληνι 
κοῖς ὀνόμασι τῶν Ἰταλικῶν ἐπικεχυμένων. Ei δὲ τὸ 
τοῦτο μὴ λέγεται κακῶς, ἀλλ᾽ ἐχρῶντο Ρωμαῖοι τότε 
τῷ ὀνόματι τῆς ταλασίας, καϑάπερ ἡμεῖς, ἑτέραν ἄν 
τις αἰτίαν εἰχάσειε πιϑανωτέραν. Ἐπεὶ γὰρ οἵ Σαβῖνοι 
πρὸς τοὺς Ῥωμαίους πολεμήσαντες διηλλάγησαν, éy& 
γνοντὸ συνθῆκαι περὶ τῶν ̓ γυναικῶν, ὅπως μηδὲν ἄλλο 15 
ἔργον τοῖς ἀνδράσιν ἡ ἢ τὰ περὶ τὴν ταλασίαν ὑπουρ- 
γῶσι. Παρέμεινεν. οὖν καὶ τοῖς αὖϑις γαμοῦσι τοὺς 
διδόντας ἢ παραπέμποντας ἢ ὅλως παρόντας ἀναφω-- 
νεῖν τὸν Ταλάσιον μετὰ παιδιᾶς, μαρτυρομένους, ὡς 
ἐπ᾽ οὐδὲν ἄλλο ὑπούργημα τῆς γυναικὸς ἢ ταλασίαν 20 
εἰσαγομένης. Ζιαμένει δὲ μέχρι νῦν τὸ τὴν νύμφην 
αὐτὴν ἀφ᾽ αὑτῆς μὴ ὑπερβαίνειν τὸν οὐδὸν εἰς τὸ 
δωμάτιον, ἀλλ᾽ αἰρομένην εἰσφέρεσϑαι. διὰ τὸ καὶ τότε 
κομισϑῆναι βιασϑείσας μὴ εἰσελϑεῖν. Ἔνιοι δὲ λέγουσι 
καὶ τὸ τὴν κόμην τῆς γαμουμένης αἰχμῇ διακρένεσϑαι 90 
δορατίου σύμβολον εἶναι τοῦ μετὰ μάχης καὶ πολεμι-- 
κῶς τὸν πρῶτον γάμον γενέσϑαι" περὶ ὧν ἐπιπλέον 
ἐν τοῖς Α ἰτέοιες εἰρήκαμεν. ᾿Ετολμήϑη μὲν οὖν ἡ ἀρ-- 
παγὴ περὶ τὴν ὀκτωκαιδεκάτην ἡμέραν τοῦ τότε μὲν 
Σεξτιλίου μηνός, Αὐγούστου δὲ νῦν, ἐν ἧ τὴν τῶν 80 
Κωνσαλίων ἑορτὴν ἄγουσιν. 

XVI. Οἱ δὲ Σαβῖνοι πολλοὶ μὲν ἦσαν - πολεμικοί, 
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κώμας δὲ ὥκουν ἀτειχίστους, ὡς προσῆκον αὐτοῖς μέγα 
φρονεῖν καὶ μὴ φοβεῖσϑαι “ακεδαιμονίων ἀποίχοις 

οὖσιν. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὁρῶντες αὑτοὺς ἐνδεδεμένους 
μεγάλοις ὁμηρεύμασι καὶ δεδιότες περὶ τῶν ϑυγατέ- 

5 ρῶν, πρέσβεις ἀπέστειλαν ἐπιεικῆ καὶ μέτρια προκα- 

λούμενοι, τὸν Ῥωμύλον ἀποδόντα τὰς κόρας αὐτοῖς 
καὶ λύσαντα τὸ τῆς βίας ἔργον, εἶτα πειϑοῖ καὶ νόμῳ 
πράττειν τοῖς γένεσι φιλίαν καὶ οἰκειότητα. Τοῦ δὲ 
Ῥωμύλου τὰς μὲν κόρας μὴ προιεμένου, παρακαλοῦν-- 

10 rog δὲ τὴν κοινωνίαν δέχεσϑαι τοὺς Σαβίνους, οἱ μὲν 
ἄλλοι βουλευόμενοι καὶ παρασκευαζόμενοι διέτριβον. 
άχρων δὲ βασιλεὺς Κενινητῶν, ἀνὴρ ϑυμοειδὴς καὶ 
δεινὸς ἐν τοῖς πολεμικοῖς, τά τε πρῶτα τολμήματα τοῦ 
Ῥωμύλου δι’ ὑποψίας εἶχε, καὶ τῷ πραχϑέντι περὶ τὰς 27 

1ὸ γυναῖκας ἤδη φοβερὸν ἡγούμενος πᾶσιν εἶναι καὶ οὐκ 
ἀνεκτόν, εἰ μὴ κολασϑείη, προεξανέστη τῷ πολέμῳ καὶ 
μετὰ πολλῆς ἐχώρει δυνάμεως ἐπ᾽ αὐτόν" καὶ ὁ Po- 
υυὐλος ἐπ᾽ ἐκεῖνον. Γενόμενοι δ᾽ ἐν ὄψει καὶ κατιδόν-- 
τες ἀλλήλους προὐκαλοῦντο μάχεσϑαι, τῶν στρατευ- 

20 μάτων ἐν τοῖς ὅπλοις ἀτρεμούντων. Εὐξάμενος οὖν ὁ 
Ῥωμύλος, εἰ κρατήσειε καὶ καταβάλοι, τῷ Zhi φέρων 
ἀναϑήσειν αὐτὸς τὰ ὅπλα τοῦ ἀνδρός, αὐτόν τε κατα- 
βάλλει κρατήσας καὶ τρέπεται τὸ στράτευμα μάχης 
γενομένης, αἵρεῖ δὲ καὶ τὴν πόλιν" οὐ μὴν ἠδίκησε 

25 τοὺς ἐγκαταληφϑέντας, ἀλλ᾽ ἢ τὰς οἰκίας ἐκέλευσε κα- 
ϑελόντας ἀκολουϑεῖν εἰς Ῥώμην, ὡς πολίτας ἐπὶ τοῖς 
ἴσοις ἐσομένους. Τούτου μὲν οὖν οὐκ ἔστιν 0 τι μᾶλ- 
λοῦ ηὔξησε τὴν Ῥώμην, ἀεὶ προσποιοῦσαν ἑαυτῇ καὶ 
συννέμουσαν ὧν κρατήσειεν: ὁ δὲ Ῥωμύλος, ὡς ἂν 

80 μάλιστα τὴν εὐχὴν τῷ τε Zhi κεχαρισμένην καὶ τοῖς 
πολίταις ἰδεῖν ἐπιτερπῆ παράσχοι, σκεψάμενος, ἐπὶ 

στρατυπέδου δρῦν ἔτεμεν ὑπερμεγέϑη καὶ διεμόρφω-- 
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σεν ὥσπερ τρόπαιον καὶ τῶν ὅπλων τοῦ 4xocovog 
ἕκαστον ἐν τάξει περιήρμοσε καὶ κατήρτησεν: αὐτὸς 
δὲ τὴν μὲν ἐσθῆτα περιεξώσατο, δάφνῃ δὲ ἐστέψατο 
τὴν κεφαλὴν κομῶσαν. Ὑπολαβὼν δὲ τῷ δεξιῷ τὸ 
τρόπαιον ὥμῳ προσερειδόμενον ὀρϑὸν, ἐβάδιξεν ἐξάρ-- 5 
χῶν ἐπινικίου παιᾶνος ἐν ὅπλοις ἑπομένῃ τῇ στρατιᾷ, 
δεχομένων τῶν πολιτῶν μετὰ χαρᾶς καὶ ϑαύματος. 
Ἡ μὲν οὖν πομπὴ τῶν αὖϑις ϑριάμβων ἀρχὴν καὶ 
ξῆλον παρέσχε: τὸ δὲ τρόπαιον ἀνάϑημα Φερετρίου 
Ζιὸς ἐπωνομάσϑη. Τὸ γὰρ πλῆξαι φερῖρε Ῥωμαῖοι 10 
καλοῦσιν εὔξατο δὲ πλῆξαι τὸν ἄνδρα καὶ καταβα- 
λεῖν" ὀπίμια δὲ τὰ σκῦλα, φησὶ Βάρρων, καϑότι καὶ 
τὴν περιουσίαν ὄπεμ λέγουσι. Πιϑανώτερον δ᾽ ἄν τις 
εἴποι διὰ τὴν πρᾶξιν ὄπους γὰρ ὀνομάξεται τὸ ἔργον. 
«ὐτουργῷ δὲ ἀριστείας στρατηγῷ στρατηγὸν ἀνελόντι [Ὁ 
δέδοται καϑιέρωσις ὀπιμίων. Καὶ τρισὶ μόνοις τούτου 
τυχεῖν ὑπῆρξε Ῥωμαίοις ἡγεμόσι, πρώτῳ Ῥωμύλῳ, 
κτείναντι τὸν Κενινήτην Axoova, δευτέρῳ Κορνηλίῳ 
Κόσσῳ, Τυρρηνὸν ἀνελόντι Τολούμνιον, ἐπὶ πᾶσι δὲ 
Κλαυδίῳ Μαρκέλλῳ, Βριτομάρτου κρατήσαντι Γαλα- 20 
τῶν βασιλέως. Κόσσος μὲν οὖν καὶ Μάρκελλος ἤδη 
τεϑρίπποις εἰσήλαυνον αὐτοὶ τὰ τρόπαια φέροντες" 
Ῥωμύλον δ᾽ οὐκ ὀρϑῶς φησιν ἅρματι χρήσασϑαι Ζ1ι0-- 
νύσιος. Ταρκύνιον γὰρ ἱστοροῦσι τὸν ΖΦ ημαράτου τῶν 
βασιλέων πρῶτον εἰς τοῦτο τὸ σχῆμα καὶ τὸν ὄγκον 25 
ἐξᾶραι τοὺς ϑριάμβους" ἕτεροι δὲ πρῶτον ἐφ᾽ ἅρματος 
ϑοιαμβεῦσαι Ποπλικόλαν. Τοῦ 02 Ῥωμύλου τὰς εἰκόνας 
ὁρᾶν ἔστιν ἐν Pour τὰς τροπαιοφόρους πεξὰς ἁπάσας. 

XVIL Μετὰ δὲ τὴν Κενινητῶν ἅλωσιν ἔτι τῶν 
ἄλλων Σαβίνων ἐν παρασκευαῖς ὄντων συνέστησαν oí 30 
Φιδήνην καὶ Κρουστουμέριον καὶ ᾿'Δἀντέμναν οἰκοῦντες 
ἐπὶ τοὺς Ῥωμαίους καὶ μάχης γενομένης ἡττηϑέντες 
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ὁμοίως, τάς τε πόλεις Ῥωμύλῳ παρῆκαν ἑλεῖν xol τὴν 
χώραν δάσασϑαι καὶ μετοικίσαι σφᾶς αὐτοὺς εἰς Ῥώ-- 
μην. Ὁ δὲ Ῥωμύλος τὴν μὲν ἄλλην κατένειμε χώραν 
τοῖς πολίταις, ὅσην δ᾽ εἶχον οἵ τῶν ἡρπασμένων παρ-- 

5 ϑένων πατέρες, αὐτοὺς ἔχειν ἐχείνους εἴασεν. Ἐπὶ 
τούτοις βαρέως φέροντες οἵ λοιποὶ Σαβῖνοι Τάτιον 
ἀποδείξαντες στρατηγὸν ἐπὶ τὴν ἹΡώμην ἐστράτευσαν" 
ἦν δὲ δυσπρόσοδος ἡ πόλις ἔχουσα πρόβλημα τὸ νῦν 
Καπιτώλιον, ἐν ᾧ φρουρὰ καϑειστήκει καὶ Ταρπήϊος 

10 ἡγεμὼν αὐτῆς, οὐχὶ Ταρπηΐα παρϑένος, ὡς ἔνιοι λέ- 
γουσιν, δὐήϑη τὸν Ῥωμύλον àzoÓsxvvovrsg: ἀλλὰ 
ϑυγάτηρ ἡ Ταρπηϊατοῦ ἄρχοντος οὖσα προὔδωκε τοῖς 
Σαβίνοις, ἐπιϑυμήσασατῶν χρυσῶν βραχιονιστήρων, 
ovg εἶδε περικειμένους, καὶ ἤτησε μισϑὸν τῆς προδο-- 

15 σίας ἃ φοροῖεν ἐν ταῖς ἀριστεραῖς χερσί. Συνϑεμένου 
δὲ τοῦ Τατίου, νύκτωρ ἀνοίξασα πύλην μίαν ἐδέξατο 
τοὺς Σαβίνους. Οὐ μόνος οὖν, ὡς ἔοικεν, Avriyovog 
ἔφη προδιδόντας μὲν φιλεῖν, προδεδωκότας δὲ μισεῖν. 
οὐδὲ Καῖσαρ, εἰπὼν ἐπὶ τοῦ Θρᾳκὸς Ῥυμιτάλκου, 

30 φιλεῖν μὲν προδοσίαν, προδότην δὲ μισεῖν: ἀλλὰ 
κοινόν τι τοῦτο πάϑος ἐστὶ πρὸς τοὺς πονηροὺς τοῖς 
δεομένοις αὐτῶν, ὥσπερ ἰοῦ καὶ χολῆς ἐνίων ϑηρίων 
δέονται" τὴν γὰρ qostav ὅτε λαμβάνουσιν ἀγαπώντες͵ 

ἐχϑαίρουσι τὴν κακίαν ὅταν τύχωσι. Τοῦτο καὶ πρὸς 
25 τὴν Ταρπηΐαν τότε παϑὼν 0 Τάτιος ἐκέλευσε μεμνη- 

μένους τῶν ὁμολογιῶν τοὺς Σαβίνους μηδενὸς αὐτῇ 
φϑονεῖν ὧν ἐν ταῖς ἀριστεραῖς ἔχουσι. Καὶ πρῶτος 
ἅμα τὸν βραχιονιστῆρα τῆς χειρὸς περιελὼν καὶ τὸν 
ϑυρεὸν ἐπέρριψε. Πάντων δὲ αὐτὸ ποιούντων βαλλο-- 

30 μένη τε τῷ χρυσῷ καὶ καταχωσϑεῖσα τοῖς ϑυρεοῖς ὑπὸ 
πλήϑους καὶ βάρους ἀπέϑανεν. Ἑάλω δὲ καὶ Ταρπήϊος 
προδοσίας ὑπὸ Ῥωμύλου διωχϑεὶς, ὡς Ἰόβας φησὶ 

28 
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Γάλβαν Σουλπίκιον ἱστορεῖν. Τῶν δ᾽ ἄλλα περὶ Ταρ-- 
πηΐας λεγόντων ἀπέϑανοι μέν εἰσιν οἵ Τατίου ϑυγα- 
τέρα τοῦ ἡγεμόνος τῶν Σαβίνων οὖσαν αὐτήν, Ῥω-- 

μύλῳ δὲ βίᾳ συνοικοῦσαν, ἱστοροῦντες ταῦτα navidad 
καὶ παϑεῖν ὑπὲρ τοῦ πατρός" ὧν καὶ ᾿Δντίγονός ἔστι. 

Σιμύλος δ᾽ ὁ ποιητὴς καὶ παντάπασι ληρεῖ μὴ prn 

νοις οἰόμενος, ἀλλὰ Κελτοῖς τὴν Ταρπηΐαν προδοῦναι 
τὸ Καπιτώλιον ἐρασϑεῖσαν αὐτῶν τοῦ βασιλέως. “έγει 
δὲ ταῦτα: 
Ἡ δ᾽ ἀγχοῦ Τάρπεια παραὶ Καπιτώλιον αἶπος 10 

ναίουσα Ῥώμης ἔπλετο τειχολέτις, 
Κελτῶν 1j στέρξασα γαμήλια λέκτρα γενέσϑαι 

σκηπτούχῳ πατέρων οὐκ ἐφύλαξε δόμους. 
Καὶ μετ᾽ ὀλίγα περὶ τῆς τελευτῆς" 

Τὴν δ᾽ obvio Βόϊοέτε καὶ ἔϑνεα μυρία Κελτῶν 15 
χηράμενοι ῥείϑρων ἐντὸς ἔϑεντο Πάδου" 

ὅπλα δ᾽ ἐπιπροβαλόντες ἀρειμανέων ἀπὸ χειρῶν 
κούρῃ ἐπὶ Gvvyeoij κόσμον ἔϑεντο φόνον. 

XVIII. Τῆς μέντοι Ταρπηΐας ἐκεῖ ταφείσης 0 λόφος 

ὠνομάξετο Ταρπήϊος, ἄχρι οὗ Ταρκυνίου βασιλέως 30 

Zi τὸν τόπον καϑιεροῦντος ἅμα τε τὰ λείψανα μετη-- 

νέχϑη καὶ τοὔνομα τῆς Ταρπηΐας ἐξέλιπε. Πλὴν πέ- 
τραν ἔτι νῦν ἐν τῷ Καπιτωλίῳ Ταρπηΐαν καλοῦσιν ἀφ᾽ 
ἧς ἐρρίπτουν τοὺς κακούργους. Ἐχομένης δὲ τῆς 
ἄκρας ὑπὸ τῶν Σαβίνων 0 τε Ῥωμύλος ὑπ᾽ ὀργῆς εἰς 25 
μάχην αὐτοὺς προὐκαλεῖτο καὶ ὃ Τάτιος ἐθάρρει, καρ- 
τερᾶν, εἰ βιασϑεῖεν, ἀναχώρησιν ὁρῶν αὐτοῖς ὑπάρ-- 
χουσαν. Ὁ γὰρ μεταξὺ τόπος, ἐν ᾧ συμπίπτειν ἔμελ- 
λον, ὑπὸ πολλῶν λόφων περιεχόμενος ἀγῶνα μὲν 

ὀξὺν ἐδόκει καὶ χαλεπὸν ὑπὸ δυσχωρίας ἀμφοτέροις 80 
παρέξειν, φυγὰς δὲ καὶ διώξεις ἐν στενῷ βραχείας. 
Ἔτυχε δὲ τοῦ ποταμοῦ λιμνάσαντος οὐ πολλαῖς πρό- 
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τερον ἡμέραις ἐγκαταλελεῖφϑαι τέλμα βαϑὺ καὶ τυ-- 
φλὸν ἐν τόποις ἐπιπέδοις κατὰ τὴν νῦν οὖσαν ἀγοράν" 
ὅϑεν οὐκ ἦν ὄψει πρόδηλον, οὐδ᾽ εὐφύλακτον, ἄλλως 
δὲ χαλεπὸν καὶ ὕπουλον. Ἐπὶ τοῦτο τοῖς Σαβίνοις 

5 ἀπειρίᾳ φερομένοις εὐτύχημα γίγνεται. Κούρτιος γὰρ 
ἀνὴρ ἐπιφανὴς, δόξῃ καὶ φρονήματι γαῦρος, ἵππον 
ἔχων πολὺ πρὸ τῶν ἄλλων ἐχώρει" δεξαμένου δὲ τοῦ 
βαράϑρου τὸν ἵππον ἄχρι μέν τινος ἐπειρᾶτο πληγῇ 
καὶ παρακελεύσει χρώμενος ἐξελαύνειν. ὡς δ᾽ ἦν 

10 ἀμήχανον, ἐάσας τὸν ἵππον ἑαυτὸν ἔσωξεν. Ὁ μὲν οὖν 
τόπος δι’ ἐκεῖνον ἔτι νῦν Κούρτιος λάκκος ὀνομάζεται" 

φυλαξάμενοι δὲ τὸν κίνδυνον οἵ Σαβῖνοι μάχην καρ-- 
τερὰν ἐμαχέσαντο κρίσιν οὐ λαβοῦσαν, καίτοι πολλῶν 

πεσόντων, ἐν οἷς ἦν καὶ Ὁστίλιος. Τοῦτον Ἑρσιλίας 29 
15 ἄνδρα καὶ πάππον Ὁστιλίου τοῦ μετὰ Νομᾶν βασιλεύ-- 

σαντος γενέσϑαι λέγουσιν. 4ὖϑις δὲ πολλῶν ἀγώνων 
ἐν βραχεῖ συνισταμένων, ὡς εἰκός, ἑνὸς μάλιστα τοῦ 
τελευταίου μνημονεύουσιν, ἐν ᾧ Ῥωμύλου τὴν κεφα- 
λὴν πληγέντος λέϑῳ καὶ πεσεῖν ὀλίγον δεήσαντος τοῦ 

20 τ᾽ ἀντέχειν ὑφεμένου τοῖς Σαβίνοις ἐνέδωκαν οἵ Ῥω-- 
μαῖοι καὶ φυγῇ πρὸς τὸ Παλάτιον ἐχώρουν ἐξωϑού-- 
μένοι τῶν ἐπιπέδων. Ἤδη δὲ ὁ Ῥωμύλος ἐκ τῆς πλη- 
γῆς ἀναφέρων ἐβούλετο μὲν εἰς τὰ ὅπλα χωρεῖν τοῖς 

φεύγουσιν ἐναντίως, καὶ μέγα βοῶν ἴστασϑαι καὶ μά- 
25 χεσϑαι παρεχάλει. Πολλῆς δὲ τῆς φυγῆς αὐτῷ περι-- 

χεομένης καὶ μηδενὸς ἀναστρέφειν τολμῶντος, ἀνατεί-- 
νας εἰς οὐρανὸν τὰς χεῖρας εὔξατο τῷ Zhi στῆσαι τὸ 
στράτευμα καὶ τὰ Ῥωμαίων πράγματα πεσόντα μὴ 
περιϊδεῖν, ἀλλ᾽ ὀρϑῶσαι. Γενομένης δὲ τῆς εὐχῆς 

80 αἰδώς τε τοῦ βασιλέως ἔσχε πολλοὺς καὶ ϑάρσος ἐκ 
μεταβολῆς παρέστη τοῖς φεύγουσιν. Ἔστησαν οὖν 

πρῶτον οὗ νῦν ὁ τοῦ Διὸς τοῦ Στάτορος ἵδρυται 
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νεὼς, ὃν ἐπιστάσιον ἄν vig ἑρμηνεύσειεν" εἶτα Gvv- 
ασπίσαντες πάλιν ἔωσαν ὀπίσω τοὺς Σὶαβίνους ἐπὶ 
τὴν νῦν Ῥήγιαν προσαγορευομένην καὶ τὸ τῆς Ἑστίας 
ἱερόν. 

XIX. Ἐνταῦϑα δ᾽ αὐτοὺς ὥσπερ ἐξ ὑπαρχῆς μά-ὅ 
χεσϑαι παρασκευαξομένους ἐπέσχε δεινὸν ἰδεῖν ϑέαμα 
καὶ λόγου κρείττων ὄψις. AC γὰρ ἡρπασμέναι ϑυγα- 
τέρες τῶν Σαβίνων ὥφϑησαν ἀλλαχόϑεν ἄλλαι μετὰ 
βοῆς καὶ ὀλολυγμοῦ διὰ τῶν ὅπλων φερόμεναι καὶ 
τῶν νεκρῶν, ὥσπερ ἐκ 9500 κάτοχοι, πρός τε τοὺς 10 
ἄνδρας αὑτῶν καὶ τοὺς πατέρας. eb μὲν παιδία κομί-- 
ξουσαι νήπια πρὸς ταῖς ἀγκάλαις, αἵ δὲ τὴν κόμην 
᾿προϊσχόμεναι λελυμένην, πᾶσαι δ᾽ ἀνακαλούμεναι τοῖς 
φιλτάτοις ὀνόμασι ποτὲ μὲν τοὺς Σαβίνους, ποτὲ δὲ 
τοὺς Ῥωμαίους. Ἐπεκλάσϑησαν οὖν ἀμφότεροι καὶ 1ὅ 
διέσχον αὐταῖς ἐν μέσῳ καταστῆναι τῆς παρατάξεως" 

καὶ κλαυϑμὸς ἅμα διὰ πάντων ἐχώρει καὶ πολὺς οἶχτος 
ἦν πρός τε τὴν ὄψιν καὶ τοὺς λόγους ἔτι μᾶλλον, εἰς 
ἱκεσίαν καὶ δέησιν ἐκ δικαιολογίας καὶ παρρησίας τε-- 
λευτῶντας. .. Τί γὰρ (ἔφασαν) ὑμᾶς δεινὸν ἢ λυπηρὸν 20 
ἐργασάμεναι, τὰ μὲν ἤδη πεπόνϑαμεν, τὰ δὲ πάσχο-- 
μὲν τῶν σχετλίων κακῶν; Ἡρπάσϑημεν ὑπὸ τῶν νῦν 
ἐχόντων βίᾳ καὶ παρανόμως, ἁρπασϑεῖσαι δ᾽ ἠμελή-- 
ϑημεν ὑπ᾽ ἀδελφῶν καὶ πατέρων καὶ οἰκείων χρόνον 
τοσοῦτον, ὅσος ἡμᾶς πρὸς τὰ ἔχϑιστα κεράσας ταῖς 25 
μεγίσταις ἀνάγκαις πεποίηκε νῦν ὑπὲρ τῶν βιασαμέ- 
νῶν καὶ παρανομησάντων δεδιέναι μαχομένων καὶ 
χλαίευν ϑνησχόντων. Οὐ γὰρ ἤλϑετε τιμωρήσοντες 
ἡμῖν παρϑένοις οὔσαις ἐπὶ τοὺς ἀδικοῦντας, ἀλλὰ 
νῦν ἀνδρῶν ἀποσπᾶτε γαμετὰς καὶ τέκνων μητέρας. 30 
οἰκτροτέραν βοήϑειαν ἐκείνης τῆς ἀμελείας καὶ προ-- 
δοσίας βοηϑοῦντες ἡμῖν ταῖς ἀϑλίαις. Τοιαῦτα μὲν 
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ἠγαπήϑημεν ὑπὸ τούτων, τοιαῦτα δὲ ὑφ᾽ ὑμῶν ἐλεού-- 
μεϑα. Καὶ γὰρ εἰ δι’ ἄλλην αἰτίαν ἐμάχεσϑε, παύσα-- 
σϑαι δι᾽ ἡμᾶς πενϑεροὺς γεγονότας καὶ πάππους καὶ 
οἰκείους ὄντας ἐχρῆν. Εἰ δ᾽ ὑπὲρ ἡμῶν ὁ πόλεμός 

5 ἐστι, κομίσασϑε ἡμᾶς μετὰ γαμβρῶν καὶ τέκνων καὶ 
ἀπόδοτε ἡμῖν πατέρας καὶ οἰκείους, μηδὲ ἀφέλησϑε 
παῖδας καὶ ἄνδρας. Ἱκετεύομεν ὑμᾶς μὴ πάλιν αἰχμά-- 
Acro, γενέσϑαι.““ Τοιαῦτα πολλὰ τῆς Ἑρσιλίας προα- 

γορευούσης καὶ τῶν ἄλλων δεομένων ἐσπείσϑησαν 
10 ἀνοχαὶ καὶ συνῆλθον εἰς λόγους οἱ ἡγεμόνες. 41 δὲ 

γυναῖκες ἐν τούτῳ τοῖς πατράσι καὶ τοῖς ἀδελφοῖς τοὺς 

ἄνδρας προσῆγον καὶ τέκνα, προσέφερόν τε τροφὴν 
καὶ ποτὸν τοῖς δεομένοις καὶ τοὺς τετρωμένους ἐθε- 

ράπευον οἴκαδε κομίζουσαι" καὶ παρεῖχον ὁρᾶν ἀρχού- 
1ὸ σὰς μὲν αὑτὰς τοῦ οἴκου, προσέχοντας δὲ τοὺς ἄνδρας 

αὐταῖς καὶ μετ᾽ εὐνοίας τιμὴν ἅπασαν νέμοντας. Ἐκ 
τούτου συντίϑενται τῶν μὲν γυναικῶν τὰς βουλομέ- 80 
νας συνοικεῖν τοῖς ἔχουσιν, ὥσπερ εἴρηται, παντὸς 
ἔργου καὶ πάσης λατρείας πλὴν ταλασίας ἀφειμένας" 

20 οἰκεῖν δὲ κοινῇ τὴν πόλιν Ῥωμαίους καὶ Σαβίνους, 
xol καλεῖσϑαι μὲν Ῥώμην ἐπὶ Ῥωμύλῳ σὴν πόλιν, 
Κυρίτας δὲ Ῥωμαίους ἅπαντας ἐπὶ τῇ Τατίου πατρίδι, 

βασιλεύειν δὲ κοινῇ καὶ στρατηγεῖν ἀμφοτέρους. Ὅπου 
ὃὲ ταῦτα συνέϑεντο μέχρι νῦν Κομίτιον καλεῖται" 

25 χομῖρε γὰρ Ῥωμαῖοι τὸ συνελϑεῖν καλοῦσι. 
XX. Διπλασιασϑείσης δὲ τῆς πόλεως, δκατὸν μὲν 

ἐκ Σαβίνων πατρίκιοι προσκατελέχϑησαν, ai δὲ λε- 
γεῶνες ἐγένοντο πεζῶν μὲν ἑξακισχιλίων, ἱππέων δὲ 
ἑξακοσίων. Φυλὰς δὲ τρεῖς καταστήσαντες ὠνόμασαν 

80 τοὺς μὲν ἀπὸ ἹΡωμύλου Ῥαμνήνσης, τοὺς δὲ ἀπὸ Τατίου 
Τατιήνσης᾽ τρίτους δὲ “ουκερήνσης διὰ τὸ ἄλσος, εἰς 
ὃ πολλοὶ καταφυγόντες, ἀσυλίας δεδομένης, τοῦ πολι-- 
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τεύματος μετέσχον" τὰ δ᾽ ἄλση λούκους ὀνομάξουσιν. 
Ὅτι δ᾽ ἦσαν αἱ φυλαὶ τοσαῦται, τοὔνομα μαρτυρεῖ" 
τρίβους γὰρ ἔτι νῦν τὰς φυλὰς καλοῦσι, καὶ τριβού-- 
νους τοὺς φυλάρχους. ἙἙχάστη δὲ φυλὴ δέκα φρατρίας 
εἶχεν, ἃς ἔνιοι λέγουσιν ἐπωνύμους εἶναι ἐκείνων τῶν ὅ 
γυναικῶν. Τοῦτο δὲ δοκεῖ ψεῦδος εἶναι" πολλαὶ γὰρ 
ἔχουσιν ἀπὸ χωρίων τὰς προσηγορίας. ΄4λλα μέντοι 
πολλὰ ταῖς γυναιξὶν εἰς τιμὴν ἀπέδωκαν, ὧν καὶ ταῦτά 
ἐστιν- ἐξίστασϑαι μὲν ὁδοῦ βαδιξζούσαις, αἰσχρὸν δὲ 
μηδένα μηδὲν εἰπεῖν παρούσης γυναικός, μηδ᾽ ὀφϑῆ--10 
vat γυμνόν, ἢ δίκην φεύγειν παρὰ τοῖς ἐπὶ τῶν φονι-- 
κῶν καϑεστῶσι,. φορεῖν δὲ καὶ τοὺς παῖδας αὐτῶν τὴν 
καλουμένην βοὔλλαν ἀπὸ τοῦ σχήματος. ὅμοιον πομ-- 
φόλυγι περιδέρραιον τι καὶ περιπόρφυρον. Ἐβου- 
λεύοντο δὲ of βασιλεῖς ovx εὐϑὺς ἐν κοινῷ μετ᾽ ἀλλή-- 15 
λων, ἀλλ᾽ ἑκάτερος πρότερον ἰδίᾳ μετὰ τῶν ἕκατόν: 
εἶτα οὕτως εἰς ταὐτὸν ἅπαντας συνῆγον. Ἄικει δὲ 
Τάτιος μὲν ὅπου νῦν ὁ τῆς Μονήτης ναός ἐστι, Ῥω-- 
μύλος δὲ παρὰ τοὺς λεγομένους βαϑμοὺς καλῆς ἀκτῆς. 
Οὗτοι δὲ εἰσὶ περὶ τὴν εἰς τὸν ἱππόδρομον τὸν μέγαν 20 
ἐκ Παλατίου κατάβασιν. ᾿Ενταῦϑα δὲ καὶ τὴν κράνειαν 
ἔφασαν τὴν ἱερὰν γεγονέναι. μυϑολογοῦντες, ὅτι πει-- 
ρώμενος ὁ Ῥωμύλος αὑτοῦ λόγχην ἀκοντίσειεν ἀπὸ 
τοῦ ᾽Δουεντίνου τὸ ξυστὸν ἔχουσαν κρανείας- κατα-- 
δύσης δὲ τῆς αἰχμῆς εἰς βάϑος, ἀνασπάσαι μὲν οὐδεὶς 25 
πειρωμένων πολλῶν ἴσχυσε, τὸ δὲ ξύλον ἔστεξεν ἡ γῆ 
ξώφυτος οὖσα καὶ βλαστοὺς ἀνῆκε καὶ στέλεχος εὐμέ- 
“γεϑὲς κρανείας ἔϑρεψε. Τοῦτο δ᾽ οἵ μετὰ Ῥωμύλον 
ὡς 0v τι τῶν ἁγιωτάτων ἱερῶν φυλάττοντες καὶ σεβό-- 
μδνοι περιετείχισαν. Ὅτῳ δὲ προσιόντι δόξειε μὴ 9α- 90 
λερὸν εἶναι μηδὲ χλωρόν, ἀλλ᾽ οἷον ἀτροφεῖν καὶ 
φϑίνειν, 0 μὲν εὐθὺς ἔφραξε κραυγῇ τοῖς προστυγχά-- 
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νουσιν, oí δ᾽, ὥσπερ ἐμπρησμῷ βοηϑοῦντες, ἐβόων 
ὕδωρ καὶ συνέτρεχον πανταχόϑεν ἀγγεῖα πλήρη κομί- 
ξοντες ἐπὶ τὸν τόπον. Γαΐου δὲ Καίσαρος, ὥς φασι, 
τὰς ἀναβάσεις ἐπισκευάξοντος καὶ τῶν τεχνιτῶν πε- 

5 ριορυττόντων τὰ πλησίον, ἔλαϑον αἵ δίξαι κακωϑ εἴσαι 
παντάπασι καὶ τὸ φυτὸν ἐμαράνϑη. 

XXL Μῆνας μὲν οὖν οἵ Σαβῖνοι τοὺς Ῥωμαίων 
ἐδέξαντο, καὶ περὶ αὐτῶν ὅσα καλῶς εἶχεν ἐν τῷ Νομᾶ 
βίῳ γέγραπται" ϑυρεοῖς δὲ τοῖς ἐκείνων ὃ Ῥωμύλος 

10 ἐχρήσατο καὶ μετέβαλε τὸν ὁπλισμὸν ἑαυτοῦ τε καὶ 
τῶν Ῥωμαίων, ᾿4ργολικὰς πρότερον ἀσπίδας φορούν-- 
των. Ἑορτῶν δὲ καὶ ϑυσιῶν ἀλλήλοις μετεῖχον, ἃς μὲν 
ἦγε τὰ γένη πρότερον οὐκ ἀνελόντες, ἑτέρας δὲ ϑέμε-- 
νοι καινάς, ὧν ἥ τε τῶν Ματρωναλίων ἐστί, δοϑεῖσα 

15 ταῖς γυναιξὶν ἐπὶ τῇ τοῦ πολέμου καταλύσει, καὶ ἡ τῶν 
Καρμενταλίων. Τὴν δὲ Καρμένταν οἴονταί τινες μοῖ-- 
ραν εἶναι κυρίαν ἀνθρώπων γενέσεως" διὸ καὶ τιμῶ-- 
σιν αὐτὴν ab μητέρες. Οἱ δὲ τὴν τοῦ Εὐάνδρου τοῦ 
"Aoxáóog γυναῖκα, μαντικήν τινα καὶ φοιβαστικὴν 81 

20 ἐμμέτρων χρησμῶν γενομένην, Καρμένταν ἐπονομα- 
σϑῆναι (τὰ γὰρ ἔπη κάρμινα καλοῦσι): Νικοστράτῃ 
δὲ ἦν ὄνομα κύριον αὐτῇ. Καὶ τοῦτο μὲν ὁμολογεῖται" 
τὴν δὲ Καρμένταν ἔνιοι πιθανώτερον ἀφερμηνεύου-- 
σιν οἷον ἐστερημένην νοῦ διὰ τὰς ἐν τοῖς ἐνθουσια- 

25 σμοῖς παραφροσύνας. Τὸ μὲν γὰρ στέρεσϑαι καρῆρε, 
μέντεμ δὲ τὸν νοῦν ὀνομάζουσι. Περὶ δὲ τῶν Παρι- 
λίων προείρηται. Τὰ δὲ Δουπερκάλια τῷ μὲν χρόνῳ 
δόξειεν ἂν εἶναι καϑάρσια" δρᾶται. “γὰρ ἐν ἡμέραις 

ἀποφρᾶσι τοῦ Φεβρουαρίου μηνός, ὃν καϑάρσιον ἄν 

30 τις ἑρμηνεύσειε, καὶ τὴν ἡμέραν ἐκείνην τὸ παλαιὸν 

ἐχάλουν Φεβράτην τοὔνομα δὲ τῆς ἑορτῆς ἑλληνιστὶ 
σημαίνει Δύκαια, καὶ δοκεῖ διὰ τοῦτο παμπάλαιος ἀπ᾿ 
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" Aoxáüov εἶναι τῶν περὶ Εὔανδρον. '4AA& τοῦτο μὲν. 
κοινόν ἐστι: δύναται γὰρ ἀπὸ τῆς λυκαίνης γεγονέναι 
τοὔνομα. Καὶ γὰρ ἀρχομένους τῆς περιδρομῆς τοὺς 
“Μουπέρκους ὁρῶμεν ἐντεῦϑεν ὅπου τὸν Ῥωμύλον ἐκχ-- 
τεϑῆναι λέγουσι. Τὰ δὲ δρώμενα τὴν. αἰτίαν ποιεῖ 5 
δυστόπαστον: σφάττουσι γὰρ αἶγας, εἶτα μειρακίων 
δυοῖν ἀπὸ γένους προσαχϑέντων αὐτοῖς, οἵ μὲν quay- 
μένῃ μαχαίρᾳ τοῦ μετώπου ϑιγγάνουσιν, ἕτεροι δ᾽ 
ἀπομάττουσιν εὐϑύς, ἔριον βεβρεγμένον γάλακτι προσ- 
φέροντες. Γελᾶν δὲ δεῖ τὰ μειράκια μετὰ τὴν ἀπόμαξιν. 10 
Ἔκ δὲ τούτου τὰ δέρματα τῶν αἰγῶν κατατεμόντες 

διαϑέουσιν ἐν περιξώσμασι γυμνοί, τοῖς σκύτεσι τὸν 
ἐμποδὼν παίοντες. 41 δ᾽ ἐν ἡλικίᾳ γυναῖκες οὐ φεύ-- 
γουσι τὸ παίεσϑαι, νομέξουσαι πρὸς εὐτοκίαν καὶ κύη-- 
σιν συνεργεῖν. Ἴϊδιον δὲ τῆς ἑορτῆς τὸ καὶ κύνα ϑύειν 15 
τοὺς Δουπέρκους. Βούτας Ó£ τις αἰτίας μυϑώδεις év 
ἐλεγείοις περὶ τῶν Ῥωμαϊκῶν ἀναγράφων φησὶ τοῦ 
᾿Δμουλίου τοὺς περὶ τὸν Ῥωμύλον κρατήσαντας ἐλϑεῖν 

δρόμῳ μετὰ χαρᾶς ἐπὶ τὸν τόπον, ἐν ᾧ νηπίοις οὖσιν 
αὐτοῖς ἡ λύκαινα ϑηλὴν ὑπέσχε, καὶ μέμημα τοῦ τὲ 90 

δρόμου τὴν ἑορτὴν ἄγεσϑαι καὶ τρέχειν τοὺς ἀπὸ γέ- 
νους τοὺς 

Ἐμποδίέους τύπτοντας, ὅπως τότε φάσγαν᾽ ἔχοντες 
ἐξ "Ἄλβης ἔϑεον Ῥωμύλος ἠδὲ Ῥέμος. 

Καὶ τὸ μὲν ξίφος ἡμαγμένον προσφέρεσϑαι τῷ μετώπῳ 995 
τοῦ τότε φόνου καὶ κινδύνου σύμβολον, τὴν δὲ διὰ 
τοῦ γάλακτος ἀποκάϑαρσιν ὑπόμνημα τῆς τροφῆς 
αὐτῶν εἶναι. Γάϊος 0$ Δκίλιος ἱστορεῖ πρὸ τῆς κτίσεως 
τὰ ϑρέμματα τῶν περὶ τὸν Ῥωμύλον ἀφανῆ γενέσϑαι-" 
τοὺς δὲ τῷ Φαύνῳ προσευξαμένους ἐκδραμεῖν yv- 39 
μνοὺς ἐπὶ τὴν ξήτησιν͵ ὅπως ὑπὸ τοῦ ἱδρῶτος μὴ évo- 
qAotvvo * καὶ διὰ τοῦτο γυμνοὺς περιτρέχειν τοὺς 4ov. 
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πέρκους. Τὸν 0b κύνα φαίη τις Gv, εἰ μὲν ἡ ϑυσία 
καϑαρμός ἐστι, ϑύεσϑαι καϑαρσίῳ χρωμένων αὐτῷ" 
καὶ γὰρ Ἕλληνες ἔν τε τοῖς καϑαρσίοις σκύλακας ἐκ-- 
φέρουσι καὶ πολλαχοῦ χρῶνται τοῖς λεγομένοις περι-- 

5 σκυλακισμοῖς" εἰ δὲ τῇ λυκαίνῃ χαριστήρια ταῦτα καὶ 
τροφεῖα καὶ σωτήρια Ῥωμύλου τελοῦσιν, οὐκ ἀτόπως 
ὁ κύων σφάττεται" λύκοις γάρ ἐστι πολέμιος" εἰ μὴ 
νὴ Δία κολάξεται τὸ ξῷῶον ὡς παρενοχλοῦν τοὺς “ου- 
πέρκχους ὅταν περιϑέωσι. 

1.0. XXIL Ζέγεται δὲ καὶ τὴν περὶ τὸ πῦρ ἁγιστείαν 
Ῥωμύλον καταστῆσαι πρῶτον, ἀποδείξαντα παρϑένους 
ἱερὰς Ἑστιάδας προσαγορευομένας. Οἱ δὲ τοῦτο μὲν 
εἰς Νομᾶν ἀναφέρουσι, τὰ δ᾽ ἄλλα τὸν Ῥωμύλον ϑεο-- 
δσεβῆ διαφερόντως, ἔτι δὲ μαντικὸν ἱστοροῦσι γενέ- 

15 σϑαι, καὶ φορεῖν ἐπὶ μαντικῇ τὸ καλούμενον λέτυον, 
ἔστι δὲ καμπύλη ῥάβδος, ἡ τὰ πλινϑίέα καϑεζομένους 
ἐπ᾽ οἰωνῶν διαγράφειν. Τοῦτο δ᾽ ἐν Παλατίῳ φυλατ-- 
τόμενον ἀφανισθῆναι περὶ τὰ Κελτικὰ τῆς πόλεως 
ἁλούσης: εἶτα μέντοι τῶν βαρβάρων ἐκπεσόντων εὑὗρε-- 

20 ϑῆναι κατὰ τέφρας βαϑείας ἀπαϑὲς ὑπὸ τοῦ πυρὸς ἐν 
πᾶσι τοῖς ἄλλοις ἀπολωλόσι καὶ διεφϑαρμένοις. Ἔϑηκε 
δὲ καὶ νόμους τινάς, ὧν σφοδρὸς μέν ἐστιν ὁ γυναικὶ 
μὴ διδοὺς ἀπολείπειν ἄνδρα, γυναῖκα δὲ διδοὺς ἐκβα- 
λεῖν ἐπὶ φαρμακείᾳ τέχνων ἢ κλειδῶν ὑποβολῇ καὶ : 

25 μοιχευϑεῖσαν" εἰ δ᾽ ἄλλως τις ἀποπέμψαιτο, τῆς οὐ- 

σίας αὐτοῦ τὸ μὲν τῆς γυναικὸς εἶναι. τὸ δὲ τῆς Ζήμη- 
τρος ἱερὸν κελεύων: τὸν δ᾽ ἀποδόμενον. γυναῖκα 
ϑύυεσϑαι χϑονίοις ϑεοῖς. Ἴδιον δὲ τὸ μηδεμίαν δίκην 

κατὰ πατροχτόνων ὁρίσαντα πᾶσαν ἀνδροφονίαν πα- 
80 τροχτονίαν προσειπεῖν. ὡς τούτου μὲν ὄ ὄντος Éva- 

γοῦς, ἐκείνου δὲ ἀδυνάτου. Καὶ μέχρι χρόνων πολλῶν 

ἔδοξεν ὀρθῶς ἀπογνῶναι τὴν τοιαύτην ἀδικίαν" οὐ- 
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δεὶς γὰρ ἔδρασε τοιοῦτον οὐδὲν ἐν ἹΡώμῃ σχεδον ἐτῶν 
ἑξακοσίων διαγενομένων, ἀλλὰ πρῶτος μετὰ τὸν 
᾿δννιβιακὸν πόλεμον ἱστορεῖται “εύκιος Ὅστιος πα-- 
τροκτόνος γενέσϑαι. Ταῦτα μὲν οὖν ἱκανὰ περὶ 
τούτων. 5 

XXIIL Ἔτει δὲ πέμπτῳ τῆς Τατίου βασιλείας 
οἰκεῖοί τινες αὐτοῦ καὶ συγγενεῖς πρέσβεσιν ἀπὸ 
Aavoévrov βαδίξουσιν εἰς Ῥώμην ἐντυχόντες καϑ' 
000v ἐπεχείρουν ἀφαιρεῖσθαι τὰ χρήματα βίᾳ καὶ μὴ 
προϊεμένους, ἀλλ᾽ ἀμυνομένους ἀνεῖλον. Ἔργου δὲ 10 
δεινοῦ τολμηϑέντος, ὁ μὲν Ῥωμύλος εὐθὺς δεῖν Gero 
χκολάξεσϑαι τοὺς ἀδικήσαντας, ὁ δὲ Τάτιος ἐξέκρουε 
καὶ παρῆγε. Καὶ τοῦτο μόνον αὐτοῖς ὑπῆρξεν αἴτιον 
ἐμφανοῦς διαφορᾶς τὰ δ᾽ ἄλλα κατακοσμοῦντες éxv- 
τοὺς ὡς ἔνι μάλιστα κοινῶς ἐχρῶντο καὶ μεϑ᾽ ὁμονοίας 15 
τοῖς πράγμασιν. Οἱ δὲ τῶν ἀνῃρημένων οἰκεῖοι πάσης 
ἐξειργόμενοι δέκης νομίμου διὰ τὸν Τάτιον ἀποκτιν-- 
νύουσιν αὐτὸν ἐν Μαβινίῳ ϑύοντα μετὰ Ῥωμύλου 
προσπεσόντες, τὸν δὲ Ῥωμύλον ὡς δίκαιον ἄνδρα 
προὔπεμψαν εὐφημοῦντες. Ὁ δὲ τὸ μὲν σῶμα τοῦ 0 
Τατίου κομίσας ἐντίμως ἔϑαψε, καὶ κεῖται περὶ τὸ κα- 
λούμενον ᾿ἀφμιλούστριον ἐν 'Aovevtívo, τῆς δὲ δίκης 
τοῦ φόνου παντάπασιν ἠμέλησεν. Ἔνιοι δὲ τῶν 6vy- 
γραφέων ἱστοροῦσι τὴν μὲν πόλιν τῶν Δαυρεντίων 
φοβηϑεῖσαν ἐκδιδόναι τοὺς αὐτόχειρας Τατίου, τὸν δὲ 95 
Ῥωμύλον ἀφεῖναι φήσαντα φόνον φόνῳ λελύσϑαι. 
Τοῦτο δὲ λόγον μέν τινα παρέσχε καὶ ὑποψίαν, ὡς 
ἀσμενῷ γέγονεν αὐτῷ TO τοῦ συνάρχοντος ἀπαλλα- 
γῆναι, τῶν δὲ πραγμάτων οὐδὲν διετάραξεν, οὐδὲ διε-- 
στασίασε τοὺς Σαβίνους, ἀλλ᾽ οἵ μὲν εὐνοίᾳ τῇ πρὸς 30 
αὐτόν, οἵ δὲ φόβῳ τῆς δυνάμεως, of δ᾽ ὡς θεῷ χρώ- 
μενοι εἰς πᾶσαν εὔνοιαν ϑαυμάζοντες διετέλουν. 
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'"E9«vuotov δὲ πολλοὶ καὶ τῶν ἐκτὸς ἀνθρώπων τὸν 
Ῥωμύλον" οἵ δὲ προγενέστεροι “ατῖνοι πέμψαντες 
αὐτῷ φιλίαν ἐποιήσαντο καὶ συμμαχίαν. Φιδήνας δὲ 
εἷλεν, ἀστυγείτονα τῆς Ῥώμης πόλιν, ὡς μὲν ἔνιοί ipeo 

6 σιν, ἐξαίφνης τοὺς ἱππέας πέμψας καὶ κελεύσας ὑπο- 
τεμεῖν τῶν πυλῶν τοὺς στρόφιγγας, εἶτα ἐπιφανεὶς 
αὐτὸς ἀπροσδοκήτως" ἕτεροι δὲ λέγουσι προτέρους 
ἐχείνους ἐμβαλόντας ἐλάσασϑαί vs λείαν καὶ καϑυ-- 
βρίσαι πολλὰ τὴν χώραν καὶ τὸ προάστειον, ἐνέδρας 

1002 τὸν Ῥωμύλον ϑέμενον αὐτοῖς καὶ διαφϑείραντα 
πολλοὺς λαβεῖν τὴν πόλιν. Οὐ μὴν ἀνεῖλεν οὐδὲ xa- 
τέσκαψεν, ἀλλὰ Ῥωμαίων ἐποίησεν ἀποικίαν δισχι-- 
λίους καὶ πεντακοσίους ἀποστείλας οἰκήτορας εἰδοῖς 
᾿Δπριλλίαις. 

là — XXIV. Ἐκ τούτου λοιμὸς ἐμπίπτει ϑανάτους μὲν 
αἰφνιδίους ἀνϑρώποις ἄνευ νόσων ἐπιφέρων, ἁπτό- 
μενος δὲ καὶ καρπῶν ἀφορίαις καὶ ϑρεμμάτων ἀγονίαις. 
Ὕσϑη δὲ καὶ σταγόσιν αἵματος ἡ πόλις, ὥστε πολλὴν 
προσγενέσϑαι τοῖς ἀναγκαίοις πάϑεσι δεισιδαιμονίαν. 

40 Ἐπεὶ δὲ καὶ τοῖς τὸ “αύρεντον οἰκοῦσιν ὅμοια συνέ- 
βαινεν, ἤδη παντάπασιν ἐδόκει τῶν ἐπὶ Τατίῳ συγ- 
κεχυμένων δικαίων ἐπί τε τοῖς πρέσβεσι φονευϑεῖσι 
μήνιμα δαιμόνιον ἀμφοτέρας ἐλαύνειν τὰς πόλεις. 
᾿Εχδοϑέντων δὲ τῶν φονέων καὶ κολασϑέντων παρ 

25 ἀμφοτέροις ἐλώφησεν ἐπιδήλως τὰ δεινά: καὶ καϑαρ- 
pois ὁ Ῥωμύλος ἥγνισε τὰς πόλεις, οὗς ἔτι νῦν’ ἧστο 
ροῦσιν ἐπὶ τῆς Φερεντίνης πύλης συντελεῖσϑαι. Πρὶν 
δὲ λῆξαι τὸν λοιμὸν ἐπέϑεντο Καμέριοι Ρωμαίοις καὶ 33 
κατέδραμον τὴν χώραν ὡς ἀδυνάτων ἀμύνεσθαι διὰ 

δ0τὸ πάϑος. Εὐϑὺς οὖν ὁ Ῥωμύλος ἐστράτευσεν ἐπ᾽ 
αὐτοὺς καὶ μάχῃ κρατήσας ξξακισχιλίους ἀπέκτεινε" 
καὶ τὴν πόλιν ἑλών, τοὺς μὲν ἡμίσεις τῶν περιγενο- 
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μένων εἰς Ῥώμην ἐξῴκισε, τῶν δ᾽ ὑπομενόντων διπλα- 
σίους ἐκ Ῥαμης κατῴκισεν εἰς τὴν Καμερίαν Σεξτιλίαις 
καλάνδαις. Τοσοῦτον αὐτῷ περιῆν πολιτῶν ἑκκαίδεκα 
ἔτη σχεδὸν οἰκοῦντι τὴν Ῥώμην. Ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις λα-- 
φύροις καὶ χαλκοῦν ἐκόμισε τέϑριππον ἔκ Καμερίας "ὁ 
τοῦτο δὲ ἀνέστησεν ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ Ἡφαίστου, ποιησά- 
μένος ἑαυτὸν ὑπὸ Νίκης στεφανούμενον. 

XXV. Οὕτω δὲ δωννυμένοις τοῖς πράγμασιν οὗ μὲν. 
ἀσϑενέστεροι τῶν προσοίκων ὑπεδύοντο καὶ τυγχάνον-- 
τὲς ἀδείας ἠγάπων - οἵ δὲ δυνατοὶ δεδιότες καὶ φϑονοῦν--1ὸ 
τὲς οὐκ ὥοντο δεῖν περιορᾷν, ἀλλ᾽ ἐνίστασϑαι τῇ αὐξή-- 
σει καὶ κολούειν τὸν Ῥωμύλον. Πρῶτοι δὲ Τυρρηνῶν 
Οὐήϊοι, χώραν κεκτημένοι πολλὴν καὶ πόλιν μεγάλην 

οἰκοῦντες͵ & ἀρχὴν ἐποιήσαντο πολέμου Φιδήνας ἀπαιτεῖν, 
ὡς προσήκουσαν αὐτοῖς. Τὸ δ᾽ οὐκ ἄδικον ἦν μόνον, 15 
ἀλλὰ καὶ γελοῖον, ὅτι κινδυνεύουσι τότε καὶ zoAsuov- 

μένοις οὐ προσαμύναντες, ἀλλ᾽ ἐάσαντες ἀπολέσϑαι τοὺς 
ἄνδρας, οἰκίας καὶ γῆν ἀπαιτοῖεν ἄλλων ἐχόντων. Καϑυ- 
βροισϑέντες οὖν ὑπὸ τοῦ Ῥωμύλου ἐν ταῖς ἀποκρίσεσι 
δίχα διεῖλον ἑαυτούς, καὶ τῷ μὲν ἐπέκειντο τῷ Φιδηνῶν 20 
στρατεύματι, τῷ δὲ πρὸς Ῥωμύλον ἀπήντων. Πρὸς μὲν 
οὖν Φιδήναις δισχιλίους Ῥωμαίων κρατήσαντες ἀπέχκτει-- 

ναν, ὑπὸ Ῥωμύλου δὲ νικηϑέντες ὑπὲρ ὀκτακισχιλίους 

ἀπέβαλον. Av9ig δὲ περὶ Φιδήνην ἐμαχέσαντο καὶ τὸ 
μὲν πλεῖστον ἔργον αὐτοῦ Ῥωμύλου γενέσϑαι. τέχνην 20 

τὲ μετὰ τόλμης πᾶσαν ἐπιδειξαμένου δώμῃ τε καὶ ποδω-- 
κείᾳ πολὺ δόξαντος ἀνθρωπίνης κρείττονι κεχρῆσϑαι, 
πάντες ὁμολογοῦσι" τὸ δ᾽ ὑπ᾽ ἐνίων λεγόμενον κομιδῇ 
μυϑῶδές ἐστι, μᾶλλον δὲ ὅλως ἄπιστον. ὅτι μυρίων καὶ 
τετρακισχιλίων πεσόντων ὑπερημίσεις ἦσαν. οὗς αὐτὸς 30 
ἰδίᾳ χειρὶ Ῥωμύλος ἔκτεινεν, ὕπου γε καὶ Μεσσήνιοι 
κόμπῳ χρήσασϑαι δοκοῦσι περὶ 4o.Gvouévovg λέγοντες, 

PLUT. VIT. I. 1 
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ὡς τρὶς ἑκατομφόνια ϑύσειεν ἀπὸ “ακεδαιμονέων. I'e- 
νομένης δὲ τῆς τροπῆς ἀφεὶς φεύγειν τοὺς περιόντας ὁ 
'PouvAog ἐπ᾽ αὐτὴν ἐχώρει τὴν πόλιν" οἵ δ᾽ οὐκ ἠνέ- 
Gyovro μεγάλης συμφορᾶς γενομένης, ἀλλὰ δεηϑέντες 

50uoAoyíav ἐποιήσαντο καὶ φιλέαν εἰς ἔτη ἑκατόν, χώραν 
τε πολλὴν προέμενοι τῆς ἑαυτῶν. ἣν Σεπτεμπάγιον xa- 
λοῦσιν, ὅπερ ἐστὶν ἑπταμόριον, καὶ τῶν παρὰ τὸν πο-- 
ταμὸν ἐκστάντες ἁλοπηγίων καὶ πεντήκοντα τῶν ἀρίέ- 
στῶν ὁμήρους ἐγχειρίσαντες. ᾿Ἐϑριάμβευσε δὲ καὶ ἀπὸ 

10 τούτων εἰδοῖς Ὀκτωβρίαις,. ἄλλους τε πολλοὺς αἰχμαλώ-- 
τους ἔχων καὶ τὸν ἡγεμόνα τῶν Οὐηΐων, ἄνδρα πρεσβύ-- 
την, ἀφρόνως δόξαντα καὶ παρ᾽ ἡλικίαν ἀπείρως τοῖς 
πράγμασι κεχρῆσθαι. ΖΙιὸ καὶ νῦν ἔτι ϑύοντες ἐπινίκια 
γέροντα μὲν ἄγουσι δι᾽ ἀγορᾶς εἰς Καπιτώλιον ἐν περι-- 

15 πορφύρῳ, BoUAA«v αὐτῷ παιδικὴν ἅψαντες, κηρύττει δ᾽ 
ὁ κῆρυξ Σαρδιανοὺς ὠνίους. Τυρρηνοὶ γὰρ ἄποικοι 
Σαρδιανῶν λέγονται. Τυρρηνικὴ δὲ πόλις οἵ Οὐήϊοι. 

XXVI. Τοῦτον ἔσχατον πόλεμον ὁ Ῥωμύλος ἐπολέ- 
μησεν. Ei9 ,0 πολλοί, μᾶλλον δὲ πλὴν ὀλίγων πάσχουσι 

0 πάντες ol μεγάλαις καὶ παραλόγοις ἀρϑέντες εὐτυχίαις 
εἰς δύναμιν καὶ ὄγκον, οὐδ᾽ αὐτὸς διέφυγε παϑεῖν, ἀλλ᾽ 
ἐχτεϑαρρηκὼς τοῖς πράγμασι καὶ βαρυτέρῳ φρονήματι 
χρώμενος. ἐξίστατο τοῦ δημοτικοῦ, καὶ παρήλλαττεν εἰς 
μοναρχίαν ἐπαχϑῆ καὶ λυποῦσαν ἀπὸ τοῦ σχήματος πρῶ-- 

25 τον, ᾧ κατεσχημάτιξεν ἑαυτόν. ᾿Δ4λουργῆ μὲν γὰρ ἐνε--84 
δύετο χιτῶνα καὶ τήβεννον ἐφόρει περιπόρφυρον, ἐν 

ϑρόνῳ δ᾽ ἀἀνακλίτῳ καϑήμενος ἐχρημάτιξεν. Ἦσαν δὲ 
περὶ αὐτὸν ἀεὶ τῶν νέων o( καλούμενοι Κέλερες ἀπὸ τῆς 
περὶ τὰς ὑπουργίας ὀξύτητος. Ἐβάδιξον δὲ πρόσϑεν 

80 ἕτερον βακτηρίαις ἀνείργοντες τὸν ὄχλον, ὑπεξωσμένοι 
δὲ ἱμάντας, ὥστε συνδεῖν εὐθὺς οὗς προστάξειε. Τὸ δὲ 
δῆσαι Δατῖνοι πάλαι μὲν λιγᾶρε, νῦν δὲ ἀλλιγᾶρε καλοῦ- 
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σιν" ὅϑεν ot vs ῥαβδοῦχοι λικτώρεις αἵ ve ῥάβδοι βάκυλα 
καλοῦνται διὰ τὸ χρῆσϑαι τότε βακτηρίαις. Εἰκὸς δὲ 
λικτώρεις ἐντιϑεμένου τοῦ κάππα νῦν ὀνομάξεσϑαι, 
πρύτερον [γὰρ] λιτώρεις, Ἑλληνιστὶ δὲ λειτουργοὺς 
ὄντας. Λήϊτον γὰρ τὸ δημόσιον ἔτι νῦν Ἕλληνες καὶ δ 
λαὸν τὸ πλῆϑος ὀνομάξουσιν. 

ΧΧΥΠ. Ἐπεὶ δὲ τοῦ πάππου Νομήτορος ἐν 4Afn 
τελευτήσαντος αὐτῷ βασιλεύειν προσῆκον εἰς μέσον 
ἔϑηκε τὴν πολιτείαν δημαγωγῶν καὶ κατ᾽ ἐνιαυτὸν 
ἀπεδείκνυεν ἄρχοντα τοῖς ᾿Δλβανοῖς, ἐδίδαξε καὶ τοὺς 10 
ἐν Ῥώμῃ δυνατοὺς ἀβασίλευτον ξητεῖν καὶ αὐτόνομον 
πολιτείαν, ἀρχομένους ἐν μέρει καὶ ἄρχοντας. Οὐδὲ γὰρ 
οὗ καλούμενοι πατρίκιοι πραγμάτων μετεῖχον, ἀλλ᾽ 
ὄνομα καὶ σχῆμα περιῆν ἔντιμον αὐτοῖς, ἔϑους ἕνεκα 
μᾶλλον ἢ γνώμης ἀϑροιξομένοις εἰς τὸ βουλευτήριον. 15 
Εἶτα σιγῇ προστάττοντος ἠχροῶντο" καὶ τῷ πρότεροι 
τὸ δεδογμένον ἐκείνῳ πυϑέσϑαι τῶν πολλῶν πλέον 
ἔχοντες ἀπηλλάττοντο. Καὶ τἄλλα μὲν ἦν ἐλάττονα: τῆς 
δὲ γῆς τὴν δορίκτητον αὐτὸς ἐφ᾽ ἑαυτοῦ δασάμενος τοῖς 

στρατιώταις καὶ τοὺς ὁμήρους τοῖς Οὐηΐοις ἀποδούς, 20 
οὔτε πεισϑέντων οὔτε βουλομένων ἐκείνων, ἔδοξε κομιδῇ 
τὴν γερουσίαν προπηλακίζειν. Ὅϑεν εἰς ὑποψίαν καὶ 
διαβολὴν ἐνέπεσε παραλόγως ἀφανισϑέντος αὐτοῦ uev 
ὀλίγον χρόνον. Ἠφανίσϑη δὲ νώναις Ἰουλίαις. ὡς νῦν 
ὀνομάξουσιν. ὡς δὲ τότε, Κυντιλίαις., οὐδὲν εἰπεῖν βέ-- 96 
βαιον οὐδὲ ὁμολογούμενον πυϑέσϑαι περὶ τῆς τελευτῆς 
ἀπολιπών. ἀλλ᾿ ἢ τὸν χρόνον. ὡς προείρηται. Ζίρᾶται 
γὰρ ἔτι νῦν ὅμοια τῷ τότε πάϑει πολλὰ κατὰ τὴν ἡμέραν 
ἐκείνην. Οὐ δεῖ δὲ ϑαυμάξειν τὴν ἀδάφειαν. ὅπου Σκη- 
πίωνος ᾿ἀφρικανοῦ μετὰ δεῖπνον οἴκοι τελευτήσαντος 30 
οὐκ ἔσχε πίστιν οὐδ᾽ ἔλεγχον ὁ τρόπος τῆς τελευτῆς. ἀλλ᾽ 
of μὲν αὐτομάτως ὄντα φύσει νοσώδη καμεῖν λέγουσιν, 

5* 
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οἵ δ᾽ αὐτὸν ὑφ᾽ ἑαυτοῦ φαρμάκοις ἀποθανεῖν, οἵ δὲ τοὺς 
ἐχϑροὺς τὴν ἀναπνοὴν ἀπολαβεῖν αὐτοῦ νύκτωρ παρεισ- 
πεσόντας. Καίτοι Σικηπέων ἔκειτο νεκρὸς ἐμφανὴς ἰδεῖν 
πᾶσι, καὶ τὸ σῶμα παρεῖχε πᾶσιν ὁρώμενον ὑποψίαν τινὰ 

ὅ τοῦ πάϑους καὶ κατανόησιν : Ῥωμύλου δὲ ἄφνω μεταλλά- 
ἕαντος οὔτε μέρος ὄφϑη σώματος οὔτε λείψανον ἐσθῆτος. 
᾿4λλ᾽ of μὲν εἴκαξον ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ Ἡφαίστου τοὺς Bov- 
λευτὰς ἐπαναστάντας αὐτῷ καὶ διαφϑείραντας,, νείμαν-- 
τας τὸ σῶμα καὶ μέρος ἕκαστον ἐνθέμενον εἰς τὸν κόλπον 

10 ἐξενεγκεῖν " ἕτεροι δ᾽ οἴονται μήτε ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ Ἡφαί- 
στου μήτε μόνων τῶν βουλευτῶν παρόντων γενέσϑαι 
τὸν ἀφανισμόν, ἀλλὰ τυχεῖν μὲν ἔξω περὶ τὸ καλούμενον 
αἰγὸς [ἢ ξορκὸς] ἕλος ἐχκλησίαν ἄγοντα τὸν ἹΡωμύλον, 
ἄφνω δὲ ϑαυμαστὰ καὶ κρείττονα λόγου περὶ τὸν ἀέρα 

16 πάϑη γενέσϑαι καὶ μεταβολὰς ἀπίστους" τοῦ μὲν γὰρ 
ἡλίου τὸ φῶς ἐπιλιπεῖν, νύκτα δὲ κατασχεῖν, οὐ πραεῖαν, 
οὐδὲ ἥσυχον, ἀλλὰ βροντάς τε δεινὰς καὶ πνοὰς ἀνέμων 
ξάλην ἐλαυνόντων πανταχόϑεν ἔχουσαν " ἐν δὲ τούτῳ τὸν 
μὲν πολὺν ὄχλον σκεδασϑέντα φυγεῖν. τοὺς δὲ δυνατοὺς 

90 συστραφῆναι μετ᾽ ἀλλήλων. ἐπεὶ δ᾽ ἔληξεν ἡ ταραχὴ καὶ 
τὸ φῶς ἐξέλαμψε καὶ τῶν πολλῶν εἰς ταὐτὸ πάλιν συνερ- 

χομένων ξήτησις ἦν τοῦ βασιλέως καὶ πόϑος. οὐκ ἐᾶν 
τοὺς δυνατοὺς ἐξετάξειν οὐδὲ πολυπραγμονεῖν, ἀλλὰ 
τιμᾶν παφακελεύεσϑαι πᾶσι καὶ σέβεσϑαι Ῥωμύλον, ὡς 85 

25 ἀνηρπασμένον εἰς ϑεοὺς καὶ ϑεὸν εὐμενῆ γενησόμενον 
αὐτοῖς ἐκ χρηστοῦ βασιλέως. Τοὺς μὲν οὖν πολλοὺς 

ταῦτα πειϑομένους καὶ χαίροντας ἀπαλλάττεσθαι μετ᾽ 
ἐλπίδων ἀγαθῶν προσκυνοῦντας εἶναι δέ τινας, οἵ τὸ 
πρᾶγμα πικρῶς καὶ δυσμενῶς ἐξελέγχοντες ἐτάραττον 

ϑυτοὺς πατρικίους καὶ διέβαλλον, ὡς ἀβέλτερα τὸν δῆμον 
ἀναπείϑοντας, αὐτοὺς δὲ τοῦ ῦ βασιλέως αὐτόχειρας ὄντας. 

ΧΧΥΠΙ. Οὕτως οὖν ἄνδρα τῶν πατρικίων γένει πρῶ - 
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τον ἤϑει τε δοκιμώτατον αὐτῷ τε PouvAo πιστὸν xci 
συνήϑη, τῶν ἀπ 'άλβης ἐποίκων, Ἰούλιον Πρόκλον, εἰς 
ἀγορὰν παρελϑόντα καὶ τῶν ἁγιωτάτων ἔνορκον ἱερῶν 
ἁψάμενον εἰπεῖν ἐν πᾶσιν. ὡς ὁδὸν αὐτῷ βαδίζοντι Ῥω-- 
ὔλος ἐξ ἐναντίας προσιὼν φανείη. καλὸς μὲν ὀφϑῆναιϑ 
καὶ μέγας. ὡς οὔποτε πρόσϑεν,. ὅπλοις δὲ λαμπροῖς καὶ 
φλέγουσι κεκοσμημένος. Αὐτὸς μὲν οὖν ἐκπλαγεὶς πρὸς 
τὴν ὄψιν Ὦ, βασιλεῦ * φάναι. ..τέ δὴ παϑὼν ἢ δια- 
νοηϑεὶς ἡμᾶς μὲν ἐν αἰτίαις ἀδίκοις καὶ πονηραῖς, πᾶσαν 
δὲ τὴν πόλιν ὀρφανὴν ἐν μυρίῳ πένϑει προλέλοιπας (“1 
ἐκεῖνον δ᾽ ἀποκρίνασϑαι., »Θεοῖς ἔδοξεν, ὦ Πρόκλε, 
τοσοῦτον ἡμᾶς γενέσϑαι μετ᾿ ἀνθρώπων χρόνον, καὶ 
πόλιν ἐπὶ ἀρχῇ καὶ δόξῃ μεγίστῃ κτίσαντας αὖϑις οἰκεῖν 
οὐρανὸν ἐκεῖϑεν ὄντας. AAA χαῖρε καὶ φράξε Ῥωμαίοις, 

ὅτι σωφροσύνην μετ᾽ ἀνδρείας ἀσχοῦντες ἐπὶ πλεῖστον 1 
ἀνϑρωπένης ἀφίξονται δυνάμεως. 'Eyo δὲ ὑμῖν εὐμενὴς 
ἔσομαι δαίμων Κυρῖνος. * Ταῦτα πιστὰ μὲν εἶναι τοῖς 

Ῥωμαίοις. ἐδόκει διὰ τὸν τρόπον τοῦ λέγοντος καὶ διὰ τὸν 

ὄρχον οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ δαιμόνιόν τε συνεφάψασϑαι πά- 

ϑος ὅμοιον ἐνθουσιασμῷ" μηδένα γὰρ ἀντειπεῖν, ἀλλὰ 3 
πᾶσαν ὑπόνοιαν καὶ διαβολὴν ἀφέντας εὔχεσϑαι Κυρίνῳ 

καὶ ϑεοκλυτεῖν ἐκεῖνον. Ἔοικε μὲν οὖν ταῦτα τοῖς ὑφ᾽ 
Ἑλλήνων περέτε ᾽'Δριστέου τοῦ Προκοννησίου καὶ Κλεο-- 
μήδους τοῦ ᾿“στυπαλαιέως μυϑολογουμένοις. ᾿Δριστέαν 
μὲν γὰρ ἔν τινι κναφείῳ τελευτῆσαί φασι καὶ τὸ σώμα 3 
μετιόντων αὐτοῦ τῶν φίλων ἀφανὲς οἴχεσϑαι- λέγειν δέ 
τινας εὐϑὺς ἐξ ἀποδημίας ἥκοντας ἐντυχεῖν ᾿Δριστέᾳ τὴν 
ἐπὶ Κρότωνος πορευομένῳ: Κλεομήδη 02, δώμῃ καὶ 
μεγέϑει σώματος ὑπερφυᾶ γενόμενον ἔμπληκτόν τε τῷ 
τρόπῳ καὶ μανικὸν ὄντα, πολλὰ δρᾶν βίαια, καὶ τέλος ἔν 8 
τινι διδασκαλείῳ παίδων τὸν ὑπερείδοντα τὴν ὀροφὴν 
κίονα πατάξαντα τῇ χειρὶ κλάσαι μέσον καὶ τὴν στέγην 



70 IIAOTTAPXOT 

καταβαλεῖν. ᾿Δἀπολομένων δὲ τῶν παίδων διωκόμενον 
εἰς κιβωτὸν καταφυγεῖν μεγάλην καὶ τὸ πῶμα κατακλεί- 
σαντὰ συνέχειν ἐντὸς, ὥστε ἀποσπάσαι μὴ δύνασϑαι 
πολλοὺς ὁμοῦ βιαζομένους: κατασχίσαντας δὲ τὴν κι- 

δ βωτὸν οὔτε ζῶντα τὸν ἄνϑρωπον εὑρεῖν οὔτε νεκρόν. 
ἘἘχπλαγέντας οὖν ἀποστεῖλαι ϑεοπρόπους εἰς ΖΙελφούς, 
οἷς τὴν Πυϑίαν εἰπεῖν 

Ἔσχατος ἡρώων Κλεομήδης ᾿“στυπαλαιεύς. 

0 “έγεται δὲ καὶ τὸν ᾿Δλκμήνης ἐκκομιξομένης νεκρὸν 
ἄδηλον γενέσϑαι, λέϑον δὲ φανῆναι κείμενον ἐπὶ τῆς 
κλένης. Καὶ ὅλως πολλὰ τοιαῦτα μυϑολογοῦσι͵ παρὰ τὸ 
εἰχὸς ἐκϑειάξοντες τὰ ϑνητὰ τῆς φύσεως ἅμα τοῖς ϑείοις. 

“πογνώῶναι μὲν οὖν παντάπασι τὴν ϑειότητα τῆς ἀρετῆς 

ὅ ἀνόσιον καὶ ἀγεννές, οὐρανῷ δὲ μιγνύειν γῆν ἀβέλτερον. 

Ἐατέον οὖν, ἐχομένοις τῆς ἀσφαλείας, κατὰ Πίνδαρον, 
ὡς σῶμα μὲν πάντων ἕπεται ϑανάτῳ περισϑενεῖ, ξφὸν 
δέ τι λείπεται αἰῶνος εἴδωλον" τὸ γάρ «ἐστι μόνον ἔκ 
ϑεῶν. Ἥκει γὰρ ἐκεῖϑεν,. ἐκεῖ δ᾽ ἄνεισιν, οὐ μετὰ σώ- 

θματος, ἀλλ᾽ ἐὰν ὅτι μάλιστα σώματος ἀπαλλαγῇ καὶ δια-- 
κριϑῇ καὶ γένηται καϑαρὸν παντάπασι καὶ ἄσαρκον καὶ 
ἁγνόν. Αὕτη γὰρ ψυχὴ ξηρὴ καὶ ἀρίστη καϑ' Ἡράκλει- 86 
τον. ὥσπερ ἀστραπὴ νέφους διαπταμένη τοῦ σώματος. 
'H δὲ σώματι πεφυρμένη xol περίπλεως σώματος, οἷον 

ὃ ἀναϑυμίασις ἐμβριϑὴς καὶ ὁμιχλώδης, δυσέξαπτός ἐστι 
καὶ δυσανακόμιστος. Οὐδὲν οὖν δεῖ τὰ σώματα τῶν 
ἀγαϑῶν συναναπέμπειν παρὰ φύσιν εἰς οὐρανόν, ἀλλὰ 
τὰς ἀρετὰς καὶ τὰς ψυχὰς παντάπασιν οἴεσϑαι κατὰ 
φύσιν καὶ δίκην ϑείαν ἐκ μὲν ἀνθρώπων εἰς ἥρωας, ἐκ 

0 δ᾽ ἡρώων εἰς δαίμονας, ἐκ δὲ δαιμόνων, ἂν τέλεον ὥσπερ 
ἐν τελετῇ καϑαρθῶσι καὶ ὁσιωϑῶσιν ἅπαν ἀποφυγοῦσαι 

τὸ ϑνητὸν καὶ παϑητικόν, οὐ νόμῳ πόλεως. ἀλλ᾽ ἀλη- 
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ϑείᾳ καὶ κατὰ τὸν εἰκότα λόγον εἰς ϑεοὺς ἀναφέρεσθαι, 
τὸ κάλλιστον καὶ μακαριώτατον τέλος ἀπολαβούσας. 

ΧΧΙΧ. Τὴν δὲ γενομένην ἐπωνυμίαν τῷ Ῥωμύλῳ 
τὸν Κυρῖνον oí μὲν Ἐνυάλιον προσαγορεύουσιν" οἵ δὲ 
ὅτι καὶ τοὺς πολίτας Κυρίτας ὠνόμαζξον " οἵ δὲ τὴν αἰχμὴν ὃ 
ἢ τὸ δόρυ τοὺς παλαιοὺς κῦριν ὀνομάζειν, καὶ Κυρίτιδος 
Ἥρας ἄγαλμα καλεῖν ἐπὶ αἰχμῆς ἱδρυμένον, ἐν δὲ τῇ Ῥη- 
γίᾳ δόρυ καϑιδρυμένον "Agsa προσαγορεύειν καὶ δόρατι 
τοὺς ἐν πολέμοις ἀριστεύοντας γεραίρειν" ὡς οὖν ἀρήϊόν 
τινα τὸν ἹΡωμύλον ἢ αἰχμητὴν ϑεὸν ὀνομασϑῆναι Κυρῖ-1 
γον. Ἱερὸν μὲν οὖν αὐτοῦ [ἐστι] κατεσκευασμένον ἐν τῷ 
λόφῳ τῷ Κυρίνᾳ πφοσαγοφευομένῳ δι᾿ ἐκεῖνον, ἡ δ᾽ 

ἡμέρα, ἡ μετήλλαξεν, ὄχλου φυγὴ καλεῖται καὶ νῶναι 
Καπρατίναι διὰ τὸ ϑύειν εἰς τὸ τῆς αἰγὸς ἕλος ἐκ πόλεως 

κατιόντας" τὴν γὰρ αἶγα κάπραν ὀνομάξουσιν. Ἐξιόντες 1. 
δὲ πρὸς τὴν ϑυσίαν πολλὰ τῶν ἐπιχωρίων ὀνομάτων 
φϑέγγονται μετὰ βοῆς, οἷον Μάρκου, Δουκίου, Γαΐου, μι- 
μούμενοι τὴν τότε τροπὴν καὶ ἀνάκλησιν ἀλλήλων μετὰ 
δέους καὶ ταραχῆς. Ἔνιοι μέντοι τὸ μίμημα τοῦτό φασι 
μὴ φυγῆς, ἀλλ᾽ ἐπείξεως εἶναι καὶ σπουδῆς, εἰς αἰτίαν 9. 
τοιαύτην ἀναφέροντες τὸν λόγον. Ἐπεὶ Κελτοὶ τὴν Ῥώ- 
μην καταλαβόντες ἐξεκρούσϑησαν ὑπὸ Καμίλλου καὶ δι᾽ 
ἀσϑένειαν ἡ πόλις οὐκέτι ῥᾳδίως ἑαυτὴν ἀνελάμβανεν, 
ἐστράτευσαν ἐπ᾽ αὐτὴν πολλοὶ τῶν Ματίνων ἄρχοντα 
Αίβιον Ποστούμιον ἔχοντες. Οὗτος δὲ καϑίσας τὸν" 
στρατὸν οὐ πρόσω τῆς Ῥώμης ἔπεμπε κήρυκα, βούλε- 

σϑαι λέγων τοὺς “ατένους ἐκλιποῦσαν ἤδη τὴν παλαιὰν 

οἰκειότητα καὶ συγγένειαν ἐκξωπυρῆσαι, καυναῖς αὖϑις 
ἀνακραϑέντων ἐπιγαμίαις τῶν γενῶν. "Av οὖν πέμψωσι 
παρϑένους τε συχνὰς καὶ γυναικῶν τὰς ἀνάνδρους, εἰ-- 3í 
ρήνην ἔσεσϑαι καὶ φιλίαν αὐτοῖς. ὡς ὑπῆρξε πρὸς Σαβα, 
vovg πρότερον ἐκ τῶν ὁμοίων. Ταῦτα ἀκούσαντες οἵ 
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Ῥωμαῖοι τόν τε πόλεμον ἐφοβοῦντο καὶ τὴν παράδοσιν 
τῶν γυναικῶν οὐδὲν αἰχμαλωσίας ἐπιεικέστερον ἔχειν 
ἐνόμιξον. ᾿Δποροῦσι δ᾽ αὐτοῖς ϑεράπαινα Φιλωτίς., ὡς 
δ᾽ ἔνιοι λέγουσι, Τουτόλα καλουμένη, συνεβούλευσε 

5 μηδέτερα ποιεῖν. ἀλλὰ χρησαμένους δόλῳ διαφυγεῖν 
ἅμα τὸν πόλεμον καὶ τὴν ἐξομήρευσιν. Ἦν δ᾽ ὃ δόλος 
αὐτήν τε τὴν Φιλωτίδα καὶ σὺν αὐτῇ ϑεραπαινίδας εὐ-- 
πρεπεῖς κοσμήσαντας ὡς ἐλευϑέρας ἀποστεῖλαι πρὸς τοὺς 
πολεμίους" εἶτα νύκτωρ τὴν Φιλωτίδα πυρσὸν ἄραι, τοὺς 

10 δὲ Ῥωμαίους ἐπελϑεῖν μετὰ τῶν ὅπλων καὶ χρήσασϑαι 
κοιμωμένοις τοῖς πολεμίοις. Ταῦτα δ᾽ ἐδρᾶτο πεισϑέν-- 

τῶν τῶν Δατίνων᾽ καὶ τὸν πυρσὸν ἀνέσχεν ἡ Φιλωτὶς ἔκ 
τινος ἐρινεοῦ περισχοῦσα προκαλύμμασι καὶ παραπετά- 
σμασιν ὄπισϑεν, ὥστε τοῖς πολεμίοις ἀόρατον εἶναι τὸ 

15 φῶς, τοῖς δὲ Ρωμαίοις κατάδηλον. o οὖν ἐπεῖδον, εὐ-- 
ϑὺς ἐξήεσαν ἐπειγόμενοι καὶ διὰ τὴν ἔπειξυν ἀλλήλους 
περὶ τὰς πύλας ἀνακαλοῦντες πολλάκις. Ἐμπεσόντες δὲ 
τοῖς πολεμίοις ἀπροσδοκήτως καὶ κρατήσαντες ἐπινί- 
κιον ἄγουσι τὴν ἑορτήν. Καὶ Καπρατῖναι μὲν αἴ νῶναι 

0 καλοῦνται διὰ τὸν ἐρινεὸν καπρίφικον ὑπὸ Ῥωμαίων 
ὀνομαξόμενον, ἑστιῶσι δὲ τὰς γυναῖκας ἔξω, συκῆς κλά- 
δοις σκιαξζομένας. AC δὲ ϑεραπαινέδες ἀγείρουσι περιϊοῦ-- 

σαι καὶ παίζουσιν, εἶτα πληγαῖς καὶ βολαῖς λέϑων χρῶν-- 37 
ται πρὸς ἀλλήλας, ὡς καὶ τότε τοῖς Ρωμαίοις παραγε-- 

26 νόμεναι καὶ συναγωνισάμεναι μαχομένοις. Ταῦτ᾽ οὐ 

πολλοὶ προσίενται τῶν συγγραφέων, ἀλλὰ καὶ τὸ μεϑ' 
ἡμέραν χρῆσϑαιν τῇ ἀνακλήσει τῶν ὀνομάτων καὶ τὸ 
πρὸς τὸ ἕλος τὸ τῆς αἰγὸς ὡς ἐπὶ ϑάλατταν βαδίζοντας 
ἔοικε τῷ προτέρῳ λόγῳ προστίϑεσϑαι μᾶλλον, εἰ μὴ 

δονὴ Ζία τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἐν χρόνοις ἑτέροις ἀμφότερα 
τὰ πάϑη συνέτυχε γενέσθαι. Acysva, δὲ ἹΡωμύλος véc- 
δσαρα μὲν ἔτη καὶ πεντήκοντα γεγονώς, ὄγδοον δὲ 



OHZEQX KAI POMTAOT ZTTI'KPIZIZX. 73 

βασιλεύων ἐκεῖνο xol τριακοστὸν ἐξ ἀνθρώπων áqa- 
νισϑῆναι 

[OHZEQ£Z ΚΑΙ PQMTAOT ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ] ὃ 

LI. ^4 μὲν οὖν ἄξια μνήμης πυϑέσϑαι περὶ Ῥωμύλου 
καὶ Θησέως συμβέβηκεν ἡμῖν ταῦτ᾽ ἐστέ. Φαίνεται δὲ 
πρῶτον ὁ μὲν ἐκ προαιρέσεως, οὐδενὸς ἀναγκάζοντος, 
ἀλλ᾽ ἐξὸν ἀδεῶς ἐν Τροιξῆνι βασιλεύειν διαδεξάμενον i 
ἀρχὴν οὐκ ἄδοξον, αὐτὸς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ μεγάλων ὀρεχϑ είς" 
ὁ δὲ δουλείας φυγῇ παρούσης καὶ τιμωρίας ἐπιφερομέ- 
ψῆς;, ἐκεῖνο τὸ τοῦ Πλάτωνος, ἀτεχνῶς ὑπὸ δέους &v- 
δρεῖος γενόμενος καὶ φόβῳ τοῦ τὰ ἔσχατα παϑεῖν ἐπὶ τὸ 
δρᾶν μεγάλα δι᾽ ἀνάγκην παφαγενόμενος. Ἔπειτα τού-- |: 
του μὲν ἔργον ἐστὶ τὸ μέγιστον ἀνελεῖν ἕνα τὸν Ane 
τύραννον, ἐκείνου δὲ πάρεργα καὶ πφοάγωνες ἦσαν ὃ 
Σκείρων, ὁ Σίνις, ὁ Προκρούστης, ὁ Κορυνήτης, οὗς 

ἀναιρῶν καὶ κολάξων ἀπήλαττε τὴν Ἑλλάδα δεινῶν τυ-- 
ράννων πρὶν ὅστις ἐστὶ γινώσκειν τοὺς vx αὐτοῦ σωξο-- 3 
μένους. Καὶ τῷ μὲν παρῆν ἀπραγμόνως κομίξεσϑαι διὰ 
ϑαλάττης ἀδικουμένῳ μηδὲν à ὑπὸ τῶν λῃστῶν, Ῥωμύλῳ 

δ᾽ οὐ παρῆν μὴ πράγματα ἔχειν ᾿Δμουλίου ξῶντος. Μέγα 

δὲ τούτου τεκμήριον" ὁ μὲν γὰρ οὐδὲν αὐτὸς ἀδικού- 
μενος ὥρμησεν ὑπὲρ ἄλλων ἐπὶ τοὺς πονηρούς, οἵ δ᾽ 2. 
ὅσον αὐτοὶ κακῶς οὐκ ἔπασχον ὑπὸ τοῦ τυράννου πε- 
ριεώρων ἀδικοῦντα πάντας. Καὶ μὴν εἰ μέγα τὸ τρω- 

ϑῆναι μαχόμενον Σαβίνοις καὶ ἀνελεῖν “ἄκρωνα καὶ 
πολλῶν μάχῃ κρατῆσαι πολεμίων. τούτοις μὲν ἔστι τοῖς 
ἔργοις κενταυρομαχίαν καὶ τὰ πρὸς ᾿Δμαξόνας παρα- 3, 
βαλεῖν" (IL) 0 δ᾽ ἐτόλμησε Θησεὺς περὶ τὸν Κρητικὸν 
δασμὸν, εἴτε τινὶ ϑηρίῳ βοράν. εἴτε πρόσφαγμα τοῖς 
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"dvügóyeo τάφοις, εἴθ᾽, 0 κουφότατόν ἐστι τῶν λεγομέ-- 
νῶν, λατρεύειν παρ᾽ ἀνδράσιν ὑβρισταῖς καὶ δυσμενέσιν 
ἀκλεῆ λατρείαν καὶ ἄτιμον ἐπιδοὺς ἑαυτόν, ἑκουσίως 
μετὰ παρϑένων πλεύσας καὶ παίδων νέων, οὐκ ἂν εἴποι 

ὅτις ἡλίκης ἐστὶ τόλμης ἢ μεγαλοφροσύνης ἢ δικαιοσύ- 
νῆς περὶ τὸ κοινὸν ἢ πόϑου δόξης καὶ ἀρετῆς. Ὥστ᾽ 
ἔμοιγε φαίνεται μὴ κακῶς δρίξεσϑαι τοὺς φιλοσόφους 
τὸν ἔρωτα ϑεῶν ὑπηρεσίαν πρὸς ἐπιμέλειαν καὶ σωτη-- 
ρίαν νέων. Ὁ γὰρ ᾿Δριάδνης ἔρως παντὸς μᾶλλον ἔοικεν 

10 ἔργον ϑεοῦ καὶ μηχανὴ γενέσϑαι σωτηρίας ἕνεκα τοῦ 
ἀνδρός. Καὶ οὐκ ἄξιον αἰτιᾶσϑαι τὴν ἐρασϑεῖσαν, ἀλλὰ 
ϑαυμάξειν εἰ μὴ πάντες οὕτω καὶ πᾶσαι διετέϑησαν εἰ 
δ᾽ ἐκείνη μόνη τοῦτ᾽ ἔπαϑεν, εἰκότως ἔγωγε φαίην ἂν 
αὐτὴν ἀξιέραστον ϑεῷ γεγονέναι, φιλόκαλον καὶ φιλά-- 

15 γαϑον καὶ τῶν ἀρίστων ἐρωτικὴν οὖσαν. 

Hl. ᾿ἀμφοτέρων τοίνυν τῇ φύσει πολιτικῶν γεγονό-- 
τῶν οὐδέτερος διεφύλαξε τὸν βασιλικὸν τρόπον" ἐξέστη 
δὲ καὶ μετέβαλε μεταβολὴν ὁ ὁ μὲν δημοτικήν, ὁ ὁ δὲ τυραν-- 
νικήν, ταὐτὸν ἀπ᾽ ἐναντίων παϑῶν ἁμαρτόντες. Δεῖ 

20 γὰρ τὸν ἄρχοντα σώξειν πρῶτον αὐτὴν τὴν ἀρχήν" σώ- 

ξεται δ᾽ οὐχ ἧττον ἀπεχομένη τοῦ μὴ προσήκοντος ἢ 
περιεχομένη τοῦ προσήκοντος. Ὁ δ᾽ ἐνδιδοὺς ἢ ἐπιτεί- 
νῶν οὐ μένει βασιλεὺς οὐδὲ à ἄρχων, ἀλλ ἢ δημαγωγὸς 

ἢ δεσπότης γιγνόμενος ἐμποιεῖ τὸ μισεῖν ἢ καταφρονεῖν 
25 τοῖς ἀρχομένοις. Οὐ μὴν ἀλλ᾿ ἐκεῖνο μὲν ἐπιεικείας δοκεῖ 

καὶ φιλανθρωπίας εἶναι. τοῦτο δὲ φιλαυτίας ἁμάρτημα 
καὶ χαλεπότητος. 

Ill. Ei δὲ δεῖ καὶ τὰ δυστυχηϑέντα μὴ παντάπασι 
ποιεῖσϑαι δαίμονος, ἀλλ᾽ ἠϑικὰς καὶ παϑητικὰς ξητεῖν 88 

80ἐν αὐτοῖς διαφοράς, ϑυμοῦ μὲν ἀλογίστου καὶ τάχος 
ἐχούσης ἄβουλον ὀργῆς μήτε τις ἐκεῖνον ἐν τοῖς πρὸς 
τὸν ἀδελφὸν ἀπολυέτω μήτε τοῦτον ἐν τοῖς πρὸς τὸν 
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υἵόν" ἡ δὲ κινήσασα τὸν ϑυμὸν ἀρχὴ μᾶλλον παραιτεῖται 
τὸν ὑπὸ μείζονος αἰτίας ὥσπερ ὑπὸ πληγῆς χαλεπωτέρας 
ἀνατραπέντα. Ῥωμύλῳ μὲν γὰρ ἐκ βουλῆς καὶ σκέψεως 
περὶ κοινῶν συμφερόντων διαφορᾶς γενομένης οὐκ ἂν 
ἠξίωσέ τις ἄφνω τὴν διάνοιαν ἐν τηλικούτῳ πάϑει ysvé-5 
σϑαι: Θησέα δὲ πρὸς τὸν υἱόν. ἃ πάμπαν ὀλίγοι τῶν 
ὄντων διαπεφεύγασιν, ἔρως καὶ ζηλοτυπία καὶ διαβολαὶ 
γυναικὸς ἔσφηλαν. Ὃ δὲ μεῖξόν ἐστιν. ὁ μὲν Ῥωμύλου 
ϑυμὸς εἰς ἔργον ἐξέπεσε καὶ πρᾶξιν οὐκ εὐτυχὲς ἔχουσαν 
τέλος, ἡ δὲ Θησέως ὀργὴ μέχρι λόγου καὶ βλασφημίας 10 
καὶ κατάρας πρεσβυτικῆς προῆλϑε, τὰ δ᾽ ἄλλα φαίνεται 
τῇ τύχῃ χρήσασϑαι τὸ μειράκιον. Ὥστε ταύτας μὲν ἄν 
τις ἀποδοίη τῷ Θησεῖ τὰς ψήφους. 

IV. Ἐκείνῳ δὲ πρῶτον μὲν ὑπάρχει μέγα τὸ μικροτά-- 
τας λαβεῖν ἀρχὰς ἐπὶ τὰ πράγματα. Ζοῦλοι γὰρ δὴ καὶ 1 
συφορβῶν παῖδες ὀνομαξόμενοι, πρὶν ἐλεύϑεροι γενέ- 
σϑαι, πάντας ὀλίγου δεῖν ἠλευϑέρωσαν Ματίνους, évi 
χρόνῳ τῶν καλλίστων ὀνομάτων ἅμα τυχόντες. φονεῖς 
ἐχϑρῶν καὶ σωτῆρες οἰκείων καὶ βασιλεῖς ἐθνῶν καὶ oi- 
κισταὶ πόλεων. οὐ μετοικισταί, καϑάπερ ἦν ὃ Θησεύς, 30 
ἐκ πολλῶν συντιϑεὶς καὶ συνοικοδομῶν ἕν οἰκητήριον, 
ἀναιρῶν δὲ πολλὰς πόλεις ἐπωνύμους βασιλέων καὶ 
ἡρώων παλαιῶν. Ῥωμύλος δὲ ταῦτα μὲν ὕστερον ἔδρα, 
τοὺς πολεμίους ἀναγκάξων τὰ οἰκεῖα καταβάλλοντας καὶ 
ἀφανίζοντας τοῖς νενικηκόσι προσνέμεσϑαι" τὸ δὲ πρῶ--99 
τον οὐ μετατιϑεὶς οὐδ᾽ αὔξων τὴν ὑπάρχουσαν. ἀλλὰ 
ποιῶν ἐξ οὐχ ὑπαρχόντων καὶ κτώμενος ἑαυτῷ χώραν 
ὁμοῦ, πατρίδα, βασιλείαν. γένη. γάμους. οἰκειότητας, 
ἀνήρει μὲν οὐδένα οὐδὲ ἀπώλλυεν, εὐεργέτει δὲ τοὺς 
ἐξ ἀοίκων καὶ ἀνεστίων δῆμον ἐθέλοντας εἶναι καὶ πολί-- 80 
τας. “ῃστὰς δὲ καὶ κακούργους οὐκ ἀπέκτεινεν, ἀλλ᾽ 
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ἔϑνη προσηγάγετο πολέμῳ καὶ πόλεις κατεστρέψατο xal 
βασιλεῖς ἐθριάμβευσε καὶ ἡγεμόνας. 

Υ. Καὶ τὸ μὲν Ῥώμου πάϑος ἀμφισβητούμενον ἔχει 
τὸν αὐτόχειρα, καὶ τὸ πλεῖστον εἰς ἑτέρους τῆς αἰτίας τρέ- 

δπουσι: τὴν δὲ μητέρα διολλυμένην ἔσωσε περιφανῶς καὶ 
τὸν πάππον ἀκλεῶς δουλεύοντα καὶ ἀτέμως εἰς τὸν 41- 
νείου ϑρόνον ἐκάϑισε. Καὶ πολλὰ μὲν ἑκὼν εὐεργέτησεν, 
ἔβλαψε δὲ αὐτὸν οὐδὲ ἄκων. Τὴν δὲ Θησέως λήϑην καὶ 
ἀμέλειαν τῆς περὶ τὸ ἱστίον ἐντολῆς μόλις ἂν οἶμαι μακρᾷ 

Ιθτενε παραιτήσει καὶ ἐν ῥαϑύμοις δικασταῖς αἰτέαν ἀπο-- 
φυγεῖν πατροκτονίας᾽ ὃ δὴ καὶ συνιδών τις ᾿Αττικὸς ἀνὴρ 
ὡς παγχάλεπόν ἐστι βουλομένοις ἀπολογεῖσθαι, πλάττει 
τὸν Αἰγέα τῆς νεὼς προσφερομένης ὑπὸ σπουδῆς ἀνα- 
τρέχοντα πρὸς τὴν ἀκρόπολιν ϑέας ἕνεκα καὶ σφαλλόμε-- 

15vov καταπεσεῖν, ὥσπερ ὀπαδῶν ἔρημον, ἢ τὴν ἐπὶ ϑά- 
λατταν ὁδὸν σπεύδοντι μὴ παρούσης τινὸς ϑεραπείας. 

VL Καὶ μὴν τὰ περὶ τὰς ἁρπαγὰς τῶν γυναικῶν 
ἡμαρτημένα Θησεῖ μὲν εὐσχήμονος ἐνδεᾶ προφάσεως 
γέγονε. Πρῶτον μὲν ὅτι πολλάκις: ἥρπασε γὰρ Quá 

90 ὄνην καὶ ᾿ἀντιόπην καὶ vob τὴν Tooi£qvíav , ἐπὶ πά- 
σαις δὲ τὴν Ἑλένην, παρηκμακὼς οὐκ ἀκμάξουσαν, ἀλλὰ 
νηπίαν καὶ ἄωρον αὐτὸς ὥραν ἔχων ἤδη γάμων πεπαῦ-- 
σϑαι καὶ νομέμων - ἔπειτα διὰ τὴν αἰτίαν" οὐ γὰρ ἀξιώ-- 
τεραί γὲ παιδοποιοὶ τῶν ᾿ἀϑήνησιν Ἐρεχϑηέδων καὶ 

25 Κεκροπέδων αἱ Τροιξηνίων καὶ “ακώνων καὶ ᾿Δμαξόνων 
ἀνέγγυοι ϑυγατέρες ἦσαν. ᾿Δλλὰ ταῦτα μὲν ὑποψίαν ἔχει 
πρὸς ὕβριν καὶ καϑ᾽ ἡδονὴν πεπρᾶχϑαι. Ῥωμύλος δὲ 
πρῶτον μὲν ὀκτακοσίων ὀλίγον ἀριϑμῷ δεούσας ἁρπά-- 39 
σας, οὐ πάσας, ἀλλὰ μίαν, ὥς φασιν, Ἑρσιλίαν ἔλαβε, 

80 v&g δ᾽ ἄλλας διένειμε τοῖς ἀγάμοις τῶν πολιτῶν" ἔπειτα 
τῇ μετὰ ταῦτα τιμῇ καὶ ἀγαπήσει καὶ δικαιοσύνῃ τῇ περὶ 
τὰς γυναῖκας ἀπέδειξε τὴν βίαν ἐκείνην καὶ τὴν ἀδικίαν 



ΘΗΣΕΩΣ ΚΑΙ PSSMT AOT ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ. 71 

κάλλιστον ἔργον καὶ πολιτικώτατον εἰς κοινωνίαν ysvo- 
μένην. Οὕτω συνέμιξεν ἀλλήλοις καὶ συνέπηξε τὰ γένη 
καὶ παρέσχε πηγὴν τῆς εἰς αὖϑις εὐνοίας καὶ δυνάμεως 
τοῖς πράγμασιν. Αἰδοῦς δὲ καὶ φιλίας καὶ βεβαιότητος, 
ἣν εἰργάσατο περὶ τοὺς γάμους, ὁ χρόνος ἐστὶ μάρτυς. 5 
Ἐν γὰρ ἔτεσι τριάκοντα καὶ διακοσίοις οὔτε ἀνὴρ ἐτόλ- 
μησε γυναικὸς οὔτε γυνὴ κοινωνίαν ἀνδρὸς ἐγκαταλι-- 
πεῖν, ἀλλ ὥσπερ ἐν Ἕλλησιν οἱ σφόδρα περιττοὶ τὸν 
πρῶτον ἔχουσιν εἰπεῖν πατροκτόνον ἢ μητροφόνον, οὕτω 
Ῥωμαῖοι πάντες ἴσασιν, ὅτι Καρβίλιος Σπόριος ἀπεπέμ--10 
vero γυναῖχα πρῶτος ἀπαιδίαν αἰτιασάμενος. Τῷ δὲ 
TOGOUTO χρόνῳ συμμαρτυρεῖ καὶ τὰ ἔργα. Καὶ γὰρ ἀρχῆς 
ἐκοινώνησαν ot βασιλεῖς καὶ πολιτείας τὰ γένη διὰ τὴν 
ἐπιγαμίαν ἐκείνην * ἀπὸ δὲ τῶν Θησέως γάμων ᾿4ϑηναίοις 
φιλικὸν μὲν οὐδὲν οὐδὲ κοινωνικὸν ὑπῆρξε πρὸς οὐδένα 15 
συμβόλαιον, ἔχϑραι δὲ καὶ πόλεμοι καὶ φόνοι πολιτῶν 
καὶ τέλος ᾿ἀφίδνας ἀπολέσαι καὶ μόλις ὑπ᾽ οἴκτου τῶν 
πολεμίων, προσκυνήσαντας καὶ ϑεοὺς ἀνειπόντας, μὴ πα- 
δεῖν, ἃ Τρῶες ἔπαϑον δι᾽ ᾿4λέξανδρον. Ἢ μέντοι μήτηρ 
ἡ Θησέως οὐκ ἐκινδύνευσεν, ἀλλ᾿ ἔπαϑε τὰ τῆς Ἑκάβης. 20 
ἐγκαταλιπόντος καὶ προεμένου τοῦ παιδός, εἴγε μὴ πέ- 
πλασται τὰ τῆς αἰχμαλωσίας. ὡς ἔδει γε καὶ τοῦτο ψεῦ- 
δὸς εἶναι καὶ τὰ πλεῖστα τῶν ἄλλων. Ἐπεὶ καὶ τὰ περὶ 
τοῦ ϑείου μυϑολογούμενα πολλὴν ποιεῖ διαφοράν. 'Po- 
μύλῳ μὲν γὰρ ἡ σωτηρία μετὰ πολλῆς ὑπῆρξε ϑεῶν εὐ-- 35 
μενείας, ὁ δ᾽ Αἰγεῖ δοϑεὶς χρησμός, ἀπέχεσϑαι γυναικὸς 
ἐπὶ ξένης, ἔοικεν ἀποφαίνειν παρὰ γνώμην ϑεῶὼν γεγο-- 
νέναι τὴν Θησέως τέκνωσιν. 
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ΤΙΝ ΟΣ ΙΕ Ὁ 

L Περὶ 4vxovQyov τοῦ νομοϑέτου καϑόλου μὲν οὐ- 

δ δὲν ἔστιν εἰπεῖν ἀναμφισβήτητον, οὗ γε καὶ γένος καὶ 
ἀποδημία καὶ τελευτὴ καὶ πρὸς ἅπασιν ἡ περὶ τοὺς νό-- 
μους αὐτοῦ καὶ τὴν πολιτείαν πραγματεία διαφόρους 
ἔσχηκεν ἱστορίας. ἥκιστα δὲ οἵ χρόνοι. καϑ᾽ ovg γέγονεν 
ὁ ἀνὴρ, ὁμολογοῦνται. Οἱ μὲν γὰρ Ἰφίτῳ συνακμάσαι 

10 x«i συνδιαϑεῖναι τὴν Ὀλυμπιακὴν ἐκεχειρίαν λέγουσιν 
αὐτόν, ὧν ἐστι xal Δριστοτέλης ὁ φιλόσοφος. τεκμήριον 
προσφέρων τὸν Ὀλυμπίασι δίσκον, ἐν ᾧ τοὔνομα τοῦ 
“Μυκούργου διασώξεται καταγεγραμμένον - οἱ δὲ ταῖς 
διαδοχαῖς τῶν ἐν Σπάρτῃ βεβασιλευκότων ἀναλεγόμενοι 

15 τὸν χρόνον, ὥσπερ Ἐρατοσϑένης καὶ Az0AA000906 , οὐκ 
ὀλίγοις ἔτεσι πρεσβύτερον ἀποφαίνουσι τῆς πρώτης 
Ὀλυμπιάδος. Τίμαιος δὲ ὑπονοεῖ, δυεῖν ἐν Σπάρτῃ γε- 
γονότων Μυκούργων οὐ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον, τῷ 
ἑτέρῳ τὰς ἀμφοῖν πράξεις διὰ τὴν δόξαν ἀνακεῖσθαι" 

90 καὶ τόν γε πρεσβύτερον οὐ πόρρω τῶν Ὁμήρου γεγονέναι 
χρόνων, ἔνιοι δὲ, καὶ xav. ὄψιν ἐντυχεῖν Ὁμήρῳ. “ίδωσι 
δὲ καὶ Ξενοφῶν ὑπόνοιαν ἀρχαιότητος ἐν οἷς τὸν ἄνδρα 40 
λέγει γεγονέναι κατὰ τοὺς Ἡρακλείδας. Γένει μὲν γὰρ 
Ἡρακλεῖδαι δήπουϑεν ἦσαν καὶ οἱ νεώτατοι τῶν ἐν 

25 Σπάρτῃ βασιλέων, ὁ δὲ ἔοικε βουλομένῳ τοὺς πρώτους 
ἐκείνους καὶ σύνεγγυς Ἡρακλέους ὀνομάξειν Ἡρακλεί- 
δας. Οὐ μὴν ἀλλὰ, καίπερ οὕτως πεπλανημένης τῆς 

ἱστορίας, πειρασόμεϑα τοῖς Boaxvréras ἔχουσιν &vu- 
Aoyíag ἢ γνωριμωτάτους μάρτυρας ἑπόμενοι τῶν γε- 

ϑογραμμένων περὶ τοῦ ἀνδρὸς ἀποδοῦναι τὴν διήγησιν. 
aL) ἐπεὶ καὶ Σιμωνίδης ὁ ποιητὴς οὐκ Εὐνόμου λέγει 
τὸν “υκοῦργον πατρὸς. ἀλλὰ Πρυτάνιδος καὶ τὸν 4v- 
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κοῦργον καὶ τὸν Εὔνομον , οὗ πλεῖστοι σχεδὸν οὐχ οὕτω 

γενεαλογοῦσιν, ἀλλὰ Πρφοκλέους μὲν τοῦ ᾿Δφιστοδήμου 

γενέσϑαι Σόον, Σόου δὲ Εὐρυπῶντα, τούτου δὲ Πρύ- 

τανιν, ἐκ τούτου δὲ Εὔνομον, Εὐνόμου δὲ Πολυδέ- 

κτὴν ἔκ προτέρας γυναικὸς, “υκοῦργον δὲ νεώτερον éx 5 

Διωνάσσης, ὡς 4ιευτυχίδας ἱστόρηκεν, ἕχτον μὲν ἀπὸ 

Προκλέους,. ἑνδέκατον δὲ à dg Ἡρακλέους. 
II. Τῶν δὲ προγόνων αὐτοῦ μάλιστα μὲν ἐθαυμάσϑη 

Σόος, ἐφ᾽ οὗ καὶ τοὺς εἵλωτας ἐποιήσαντο δούλους οὗ 

Σπαρτιᾶται καὶ χώραν προσεχτήσαντο πολλὴν ἀρκάδων 10 
ἀποτεμόμενοι. Ζ“έγεται δὲ τὸν Σόον ἐν χωρίῳ χαλεπῷ 
καὶ ἀνύδρῳ πολιορκούμενον ὑπὸ Κλειτορίων ὁμολογῆ- 
σαι τὴν δορίκτητον γῆν αὐτοῖς ἀφήσειν. εἰ πίοι καὶ αὐ-- 
τὸς καὶ οἵ μετ᾽ αὐτοῦ πάντες ἀπὸ τῆς πλησίον πηγῆς. 
Γενομένων δὲ τῶν ὁρκίων ὁμολογιῶν συναγαγόντα τοὺς 15 
μεϑ᾽ ἑαυτοῦ διδόναι τῷ μὴ πιόντι τὴν βασιλείαν - οὐδε-- 
νὸς δὲ καρτερήσαντος, ἀλλὰ πάντων πιόντων. αὐτὸν ἐπὶ 
πᾶσι καταβάντα καὶ περιρρανάμενον ἔτι τῶν πολεμίων 
παρόντων ἀπελϑεῖν καὶ τὴν χώραν κατασχεῖν. ὡς μὴ 
πάντων πιόντων. ᾿4λλὰ καίπερ ἐπὶ τούτοις ϑαυμάξοντες 20 

αὐτὸν οὐκ ἀπὸ τούτου τὴν οἰκίαν, ἀλλὰ τοῦ παιδὸς αὐὖ-- 
τοῦ προσηγόρευσαν Εὐρυπωντίδας, ὅτι δοκεῖ πρῶτος 
Εὐρυπῶν τὸ ἄγαν μοναρχικὸν ἀνεῖναι τῆς βασιλείας 

δημαγωγῶν καὶ χαφιξόμενος τοῖς πολλοῖς. Ἐκ δὲ τῆς 
τοιαύτης ἀνέσεως τοῦ μὲν δήμου ϑρασυνομένου. τῶν 95 
δ᾽ ὕστερον βασιλέων. τὰ μὲν ἀπεχϑανομένων τῷ βιά-- 
ξεσϑαι τοὺς πολλοὺς. τὰ δὲ πρὸς χάριν ἢ δι᾿ ἀσϑένειαν 
ὑποφερομένων, ἀνομία καὶ ἀταξία κατέσχε τὴν Σπάρτην 
ἐπὶ πολὺν χρόνον" ὑφ᾽ ἧς καὶ τὸν πατέρα τοῦ Πυκούρ-- 
γου βασιλεύοντα συνέβη τελευτῆσαι. ΖΔιερύκων γὰρ 80 
ἁψιμαχίαν τινὰ μαγειρικῇ κοπίδι πληγεὶς ἀπέϑανε, τῷ 
πρεσβυτέρῳ παιδὶ Πολυδέκτῃ καταλιπὼν τὴν βασιλείαν. 
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III. ᾿“ποϑανόντος δὲ καὶ τούτου μετ᾽ ὀλίγον χρόνον 
ἔδει βασιλεύειν, ὡς πάντες ῴοντο, τὸν “υκοῦργον᾽ καὶ 
πρίν γε τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφὸν, φανερὰν γενέσϑαι κύ- 
ουσαν ἐβασίλευεν. Ἐπεὶ δὲ τοῦτο τάχιστα ἤσϑετο, τὴν 

5 μὲν βασιλείαν ἀπέφηνε τοῦ παιδὸς οὖσαν, ἄνπερ ἄρρην 
γένηται. τὴν δὲ à ἀρχὴν αὐτὸς ὡς ἐπίτροπος διεῖπε. Τοὺς 
ὃὲ τῶν ὀρφανῶν βασιλέων ἐπιτρόπους “ακεδαιμόνιοι 
προδίκως ὠνόμαζον. Ὡς δὲ ἡ γυνὴ προσέπεμπε κρύφα 
καὶ λόγους ἐποιεῖτο, βουλομένη διαφϑεῖραι τὸ βρέφος 

10 ἐπὶ τῷ συνοικεῖν iniri βασιλεύοντι τῆς Σπάρτης, τὸ 
μὲν ἦϑος αὐτῆς ἐμίσησε, πρὸς δὲ τὸν λόγον αὐτὸν οὐκ 
ἀντεῖπεν. ἀλλ᾽ ἐπαινεῖν καὶ δέχεσϑαι προσποιούμενος, 

οὐκ ἔφη M ἀμβλίσκουσαν αὐτὴν καὶ φαρμακευομένην 
διαλυμαίνεσϑαι τὸ σῶμα καὶ κινδυνεύειν αὐτῷ γὰρ με- 

15 λήσειν, ὅπως εὐϑὺς ἐκποδὼν ἔσται τὸ γεννηϑέν. Οὕτω 
δὲ παραγαγὼν ἄχρι τοῦ τόκου τὴν ἄνϑρωπον, ὡς ἤσϑετο 
τίκτουσαν, εἰσέπεμψε παρέδρους ταῖς ὠδῖσυν αὐτῆς καὶ 
φύλακας, οἷς ἦν προστεταγμένον. ἐὰν μὲν ϑῆλυ vex, 
παραδοῦναι ταῖς γυναιξίν, ἐὰν δὲ ἄρρεν. κομέσαι πρὸς 

90 ἑαυτὸν ὅ τι ἂν τύχῃ πράττων. Ἔτυχε δὲ δειπνοῦντος 41 
αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀρχόντων ἀποκυηϑὲν ἄρρεν" καὶ παρῆ- 
σαν οἱ ὑπηρέται τὸ παιδάριον αὐτῷ κομίζοντες. Ὁ δὲ 
δεξάμενος. ὡς λέγεται, καὶ πρὸς τοὺς παρόντας εἰπὼν, 
»»ΒἘασιλεὺς ὑμῖν γέγονεν, ὦ Σπαρτιᾶται," κατέκλινεν ἐν 

δϑοτῇ βασιλικῇ χώρᾳ καὶ Χαρίλαον ὠνόμασε διὰ τὸ τοὺς 
πάντας εἶναι περιχαρεῖς, ἀγαμένους αὐτοῦ τὸ φρόνημα 
καὶ τὴν δικαιοσύνην. ᾿Ἐβασίλευσε δὲ μῆνας ὀκτὼ τὸ 
σύμπαν. Ἦν δὲ καὶ τἄλλα περίβλεπτος ὑπὸ τῶν πολιτῶν, 
καὶ πλείονες ἐγένοντο τῶν ὡς ἐπιτρόπῳ βασιλέως καὶ 

80 βασιλικὴν ἐξουσίαν ἔχοντι πειϑομένων οἱ δι᾽ ἀρετὴν 
προσέχοντες αὐτῷ καὶ ποιεῖν ἐθέλοντες ἑτοίμως τὸ προσ-- 
ταττόμενον. Ἦν δέ τι καὶ τὸ φϑονοῦν καὶ πρὸς τὴν αὖ- 
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ξησιν ὄντι νέῳ πειρώμενον ἐνίστασϑαι, μάλιστα μὲν οἵ 

συγγενεῖς καὶ οἰκεῖοι τῆς τοῦ βασιλέως μητρὸς ὑβρίσϑαι 
δοκούσης, ὁ δὲ ἀδελφὸς αὐτῆς “εωνίδας καὶ ϑρασύτερόν 
ποτε τῷ “υκούργῳ λοιδορηϑεὶς ὑ ὑπεῖπεν, ὡς εἰδείη σαφῶς 
μέλλοντα βασιλεύειν αὐτόν, ὑπόνοιαν διδοὺς καὶ προ--ῦ 
καταλαμβάνων διαβολῇ τὸν “υκοὔργον, εἴ τι συμβαίη 
τῷ βασιλεῖ παϑεῖν, ὡς ἐπιβεβουλευχότα. Τοιοῦτον δέ 
τινες λόγοι καὶ παρὰ τῆς γυναικὸς ἐξεφοίτων" ἐφ᾽ οἷς 
βαρέως φέρων καὶ δεδοικῶς τὸ ἄδηλον ἔγνω φυγεῖν 
ἀποδημίᾳ τὴν ὑπόνοιαν καὶ πλανηϑῆναι μέχρις ἂν 610 

ἀδελφιδοῦς ἐν ἡλικίᾳ γενόμενος vexvolor διάδοχον τῆς 
βασιλείας. 

IV. Οὕτως ἀπάρας πρῶτον μὲν εἰς Κρήτην ἀφίκετο" 
καὶ τὰς αὐτόϑι πολιτείας κατανοήσας καὶ συγγενόμενος 
τοῖς πφωτεύουσι κατὰ δόξαν ἀνδράσι. τὰ μὲν ἐξήλωσε 15 
xal παρέλαβε τῶν νόμων, ὡς οἴκαδε μετοίσων καὶ χρη- 
σόμενος, ἔστι δ᾽ ὧν κατεφρόνησεν. Ἕνα δὲ τῶν νομιξοτ 
μένων ἐκεῖ σοφῶν καὶ πολιτικῶν χάριτι καὶ φιλέᾳ πείσας 
ἀπέστειλεν εἰς τὴν Σπάρτην. Θάλητα, ποιητὴν μὲν δο- 
κοῦντα λυρικῶν μελῶν καὶ πρόσχημα τὴν τέχνην ταύτην 30 

πεποιημένον, ἔργῳ δὲ ἅπερ οἵ κράτιστοι τῶν νομοϑετῶν 
διαπραττόμενον. Δόγοι γὰρ ἦσαν αἵ δαὶ πρὸς εὐπεί-- 
ϑειαν καὶ ὁμόνοιαν ἀνακλητικοὶ διὰ μελῶν ἅμα καὶ 
ῥυϑμῶν πολὺ τὸ κόσμιον ἐχόντων καὶ καταστατικόν, 
ὧν ἀκροώμενοι κατεπραὔνοντο λεληϑότως τὰ ἤϑη καὶ 35 
συνῳκειοῦντο τῷ ξήλῳ τῶν καλῶν ἐκ τῆς ἐπιχωριαξού-- 
σης τότε πρὸς ἀλλήλους κακοϑυμίας, ὥστε τρόπον τινὰ 
τῷ Δυχούργῳ προοδοποιεῖν τὴν παίδευσιν αὐτῶν ἐκεῖ- 
vov. ᾿4πὸ δὲ τῆς Κρήτης 0 υκοῦργος ἐπὶ 4σίαν ἔπλευσε, 
βουλόμενος. ὡς λέγεται, ταῖς Κρητικαῖς διαίταις, εὖτε-- 80 
λέσιν οὔσαις καὶ αὐστηραῖς., τὰς Ἰωνικὰς πολυτελείας 

- καὶ τρυφὰς, ὥσπερ ἰατρὸς σώμασιν ὑγιεινοῖς ὕπουλα 
PLUT. viT. I. 6 



82 ILAOPTAPXOT 

καὶ νοσώδη, παραβαλὼν ἀποϑεωρῆσαι τὴν διαφορὰν 
τῶν βίων καὶ τῶν πολιτειῶν. Ἐκεῖ δὲ καὶ τοῖς Ὁμήρου 
ποιήμασιν ἐντυχὼν πρῶτον, ὡς ἔοικε, παρὰ τοῖς ἐχγό-- 
νοις τοῖς Κρεοφύλου διατηρουμένοις, καὶ κατιδὼν ἐν 

ὅ αὐτοῖς τῆς πρὸς ἡδονὴν καὶ ἀκρασίαν διατριβῆς τὸ πο- 
λιτικὸν καὶ παιδευτικὸν οὐκ ἐλάττονος ἄξιον σπουδῆς 

ἀναμεμιγμένον. ἐγράψατο προϑύμως καὶ συνήγαγεν ὡς 
δεῦρο κομιῶν. Ἦν γάρ τις ἤδη δόξα τῶν ἐπῶν & ἀμαυρὰ 

παρὰ τοῖς Ἕλλησιν, ἐκέκτηντο δὲ οὐ πολλοὶ μέρη τινὰ, 
10 σποράδην τῆς ποιήσεως. ὡς ἔτυχε, διαφερομένης" yvo- 

ρέμην δὲ αὐτὴν καὶ μάλιστα πρῶτος ἐποίησε Δυκοῦργος. 
Αἰγύπτιοι δὲ καὶ πρὸς αὑτοὺς ἀφικέσϑαι τὸν AvxoUQyov 
οἴονται. καὶ τὴν ἀπὸ τῶν ἄλλων γενῶν τοῦ μαχέμου διά-- 
κρισιν μάλιστα ϑαυμάσαντα μετενεγκεῖν εἰς τὴν Σπάρ-- 

15 την καὶ χωρίσαντα τοὺς βαναύσους καὶ χειροτέχνας 
ἀστεῖον ὡς ἀληϑῶς τὸ πολίτευμα καὶ καϑαρὸν ἀποδεῖ-- 

Set. Ταῦτα μὲν οὖν “Αἰγυπτίοις ἔνιοι καὶ τῶν Ἑλληνικῶν 

᾿συγγραφέων μαρτυροῦσιν. ὅτι δὲ καὶ “ιβύην καὶ Ἰβη-42 
ρίαν ἐπῆλθεν ὃ Δυκοῦργος καὶ περὶ τὴν Ἰνδικὴν πλα- 

ορνηϑεὶς roig Γυμνοσοφισταῖς ὡμίλησεν, οὐδένα πλὴν 
᾿Δριστοχράτη τὸν Ἱππάρχου Σπαρτιάτην εἰρηκότα γι 
νώσκομεν. 

V. Οἱ δὲ “ακεδαιμόνιοι τὸν Δυκοῦργον ἐπόϑουν 
ἀπόντα καὶ μετεπέμποντο πολλάκις. ὡς τοὺς μὲν βασι- 

25 λεῖς ὄνομα καὶ τιμὴν, ἄλλο δὲ μηδὲν διαφέρον τῶν πολ- 
Adv ἔχοντας, ἐν ἐκείνῳ δὲ φύσιν ἡγεμονικὴν καὶ δύνα- 
μιν ἀνθρώπων ἀγωγὸν οὖσαν. Οὐ μὴν οὐδὲ τοῖς βασι- 
λεῦσιν ἦν ἀβούλητος ἡ παρουσία τοῦ ἀνδρὸς, ἀλλ ἤλ- 
πιξον ἐκείνου συμπαρόντος ἧττον ὑβρίζουσι χρῆσϑαι 

30 τοῖς πολλοῖς. Ἐπανελϑὼν οὖν πρὸς οὕτω διακειμένους 
εὐθὺς ἐπεχείρει τὰ παρόντα κινεῖν καὶ μεϑιστάναι τὴν 
πολιτείαν, ὡς τῶν κατὰ μέρος νόμων οὐδὲν ἔργον οὐδὲ 
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ὄφελος, “εἰ μή τις ὥσπερ σώματι πονηρῷ καὶ γέμοντι 
παντοδαπῶν νοσημάτων τὴν ὑπάρχουσαν ἐκτήξας καὶ 
μεταβαλὼν κρᾶσιν ὑπὸ φαρμάκων καὶ καϑαρμῶν ἑτέρας 
ἄρξεται καινῆς διαίτης. ΖΦϊανοηϑεὶς δὲ ταῦτα πρῶτον 

μὲν ἀπεδήμησεν εἰς Ζελφούς" καὶ τῷ ϑεῷ ϑύσας καὶδ 
χρησάμενος ἐπανῆλϑε τὸν διαβόητον ἐκεῖνον χρησμὸν 
κομίξων, ᾧ ϑεοφιλῆ μὲν αὐτὸν ἡ Πυϑία προσεῖπε καὶ 
ϑεὸν μᾶλλον ἢ ἄνϑρωπον, εὐνομίας δὲ χρήξοντι διδόναι 
καὶ καταινεῖν ἔφη τὸν ϑεὸν 1] πολὺ κρατίστη τῶν ἄλλων 
ἔσται πολιτειῶν. ᾿Επαρϑεὶς δὲ τούτοις προσῆγε τοὺς 10 
ἀρίστους καὶ συνεφάπτεσϑαι παρεκάλει. κρύφα διαλε-- 
γόμενος τοῖς φίλοις πρῶτον, εἶτα οὕτως κατὰ μικρὸν 
ἁπτόμενος πλειόνων καὶ συνιστὰς ἐπὶ τὴν πρᾶξιν. Ὡς 
δ᾽ ὁ καιρὸς ἧκε, τριάκοντα τοὺς πρώτους ἐκέλευσε μετὰ 
τῶν ὅπλων ξἕωϑεν εἰς ἀγορὰν προελϑεῖν ἐκπλήξεως ἕνεκα 15 
καὶ φόβου πρὸς τοὺς ἀντιπράττοντας. Qv εἴκοσι τοὺς 
ἐπιφανεστάτους Ἕρμιππος ἀνέγραψε: τὸν δὲ μάλιστα 
τῶν “υκούργου ἔργων κοινωνήσαντα πάντων καὶ συμ-- 
πραγματευσάμενον τὰ περὶ τοὺς νόμους ᾿Φρϑμιάδαν 
ὀνομάζουσιν. ᾿Δρχομένης δὲ τῆς ταραχῆς ὁ βασιλεὺς 30 
Χαρίλαος φοβηϑεὶς, ὡς ἐπ᾽ αὐτὸν ὅλης τῆς πράξεως 
συνισταμένης. κατέφυγε πρὸς τὴν Χαλκίοικον: εἶτα 
πεισϑεὶς καὶ λαβὼν ὅρκους ἀνέστη καὶ μετεῖχε τῶν 
πραττομένων. φύσει πρᾷος ὦν: ὥς zov καὶ λέγεται 
συμβασιλεύοντα τὸν ᾿φρχέλαον αὐτῷ πρὸς τοὺς ἐγκω-- 35 
μιάξοντας τὸν νεανέσπον εἰπεῖν... Πῶς δ᾽ ἂν εἴη Χα- 
ρέλαος ἀνὴρ ἀγαϑὸς, ὃς οὐδὲ τοῖς πονηροῖς χαλεπός 
ἐστι ;(“ Πλειόνων δὲ καινοτομουμένων ὑπὸ τοῦ “υκούρ- 
γου πρῶτον ἦν καὶ μέγιστον ἡ κατάστασις τῶν γερόντων, 
ἣν φησιν ὁ Πλάτων τῇ τῶν βασιλέων ἀρχῇ φλεγμαινού-- 80 

σῃ μιχϑεῖσαν καὶ γενομένην ἰσόψηφον εἰς τὰ μέγιστα 
σωτηρίαν ἅμα καὶ σωφροσύνην παρασχεῖν. Αἰωρουμένη 

6* 
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γὰρ ἡ πολιτεία καὶ ἀποκλίνουσα νῦν μὲν ὡς τοὺς βασι- 
λεῖς ἐπὶ τυραννίδα. νῦν δὲ ὡς τὸ πλῆϑος ἐπὶ δημοκρα- 
τίαν. οἷον ἕρμα τὴν τῶν γερόντων ἀρχὴν ἐν μέσῳ 9«- 
μένη καὶ ἰσορροπήσασα τὴν ἀσφαλεστάτην τάξυν ἔσχε 

δ καὶ κατάστασιν, ἀεὶ τῶν ὀκτὼ καὶ εἴκοσι γερόντων τοῖς 
μὲν βασιλεῦσι προστιϑεμένων ὅσον ἀντιβῆναι πρὸς δη-- 
μοκρατίαν, αὖϑις δὲ ὑπὲρ τοῦ μὴ γενέσϑαι τυραννίδα 
τὸν δῆμον ἀναρρωννύντων. Τοσούτους δέ φησι κατα- 
σταϑῆναι τοὺς γέροντας ᾿Δριστοτέλης, ὅτι τριάκοντα 

10 vÀv πρώτων μετὰ Zvxovgyov γενομένων δύο τὴν πρᾶ- 
ξυν ἐγκατέλιπον ἀποδειλιάσαντες. Ὁ δὲ Σφαῖρος ἐξ ἀρ-- 
χῆς φησι τοσούτους γενέσϑαι τοὺς τῆς γνώμης μετα- 
σχόντας. Εἴη δ᾽ &v τι καὶ τὸ τοῦ ἀριϑμοῦ δι᾽ ἑβδομάδος 
τετράδι πολλαπλασιασϑείσης ἀποτελούμενον, καὶ ὅτι 

15 τοῖς αὑτοῦ μέρεσιν ἴσος ὧν μετὰ τὴν £a τέλειός ἐστιν. 
Ἐμοὶ δὲ δοκεῖ μάλιστα τοσούτους ἀποδεῖξαι τοὺς γέρον-- 
τας, ὅπως οἵ πάντες εἶεν τριάκοντα, τοῖς ὀκτὼ καὶ εἴκοσι 43 
τοῖν δυοῖν βασιλέοιν προστιϑεμένοιν. 

VL. Οὕτω δὲ περὶ ταύτην ἐσπούδασε τὴν ἀρχὴν ὁ 
80 Δυχοῦργος, ὥστε μαντείαν ἐκ ΖΙελφῶν κομίσαι περὶ 

αὐτῆς, ἣν ῥήτραν καλοῦσιν. Ἔχει δὲ οὕτως" .. Διὸς 
Συλλανίου καὶ ᾿4ϑανᾶς Συλλανίας ἱερὸν ἱδρυσάμενον, 
φυλὰς φυλάξαντα καὶ ὠβὰς ὠβάξαντα, τριάκοντα γε- 
φουσίαν σὺν ἀρχαγέταις καταστήσαντα, ὥρας ἐξ ὥρας 

5 ἀπελλάξειν μεταξὺ Βαβύκας τε καὶ Κνακιῶνος, οὕτως 
εἰσφέρειν τε καὶ ἀφίστασϑαι" δάμῳ δὲ τὰν κυρίαν ἦμεν 
καὶ κράτος.“ Ἐν τούτοις τὸ μὲν φυλὰς φυλάξαι καὶ ὠβὰς 
ὠβάξαι, διελεῦν ἐστι καὶ κατανεῖμαι τὸ πλῆϑος εἰς μερέ- 
δας, ὧν τὰς μὲν φυλὰς, τὰς δὲ ὠβὰς προσηγόρευκεν. 

80 Δρχαγέται δὲ οἵ βασιλεῖς λέγονται. τὸ δὲ ἀπελλάξειν, 
ἐκκλησιάξειν " ὅτι τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν αἰτίαν τῆς πολιτείας 
εἰς τὸν Πύϑιον ἀνῆψε. Τὴν δὲ Βαβύκαν .... καὶ τὸν Κνα- 
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κιῶνα vOv Οἰνοῦντα προσαγορεύουσιν - ᾿Δριστοτέλης δὲ 
τὸν μὲν Κνακιῶνα ποταμὸν. τὴν δὲ Βαβύκαν γέφυραν. 
Ἐν μέσῳ δὲ τούτων τὰς ἐκκλησίας ἦγον. οὔτε παστάδων 
οὐσῶν οὔτε ἄλλης τινὸς κατασκευῆς. Οὐϑὲν γὰρ ὥετο 
ταῦτα πρὸς εὐβουλίαν εἶναι. μᾶλλον δὲ βλάπτειν, φλυα-- 5 
ρώδεις ἀπεργαζόμενα καὶ χαύνους φρονήματι κενῷ τὰς 
διανοίας τῶν συμπορευομένων. ὅταν εἰς ἀγάλματα καὶ 
γραφὰς ἢ προσκήνια ϑεάτρων ἢ στέγας βουλευτηρίων 
ἠσκημένας περιττῶς ἐκκλησιάξοντες ἀποβλέπωσι. Τοῦ 
δὲ πλήϑους ἀϑροισϑέντος εἰπεῖν μὲν οὐδενὶ γνώμην 10 
τῶν ἄλλων ἐφεῖτο. τὴν δ᾽ ὑπὸ τῶν γερόντων καὶ τῶν 
βασιλέων προτεϑεῖσαν ἐπικρῖναι κύριος ἦν ὁ δῆμος. 
Ὕστερον μέντοι τῶν πολλῶν ἀφαιρέσει καὶ προσϑέσει 
τὰς γνώμας διαστρεφόντων καὶ παραβιαξομένων. Πο- 
λύδωρος καὶ Θεόπομπος oí βασιλεῖς τάδε τῇ ϑήτρᾳ 15 
παρενέγραψαν" ...4ὲ δὲ σκολιὰν ὁ δᾶμος ἕλοιτο, τοὺς 
πρεσβυγενέας καὶ ἀρχαγέτας ἀποστατῆρας ἤμεν,"“ τοῦτ᾽ 
ἔστι μὴ κυροῦν, ἀλλ΄ ὅλως ἀφίστασϑαι καὶ διαλύειν τὸν 
δῆμον. ὡς ἐκτρέποντα καὶ μεταποιοῦντα τὴν γνώμην 
παρὰ τὸ βέλτιστον. Ἔπεισαν δὲ καὶ αὐτοὶ τὴν πόλιν. ὡς 30 
τοῦ ϑεοῦ ταῦτα προστάσσοντος. ὥς που Τυρταῖος ἐπι-- 

μέμνηται διὰ τούτων" 
Φοίβου ἀκούσαντες Πυϑωνόϑεν οἴκαδ᾽ ἔνεικαν 

μαντείας τε ϑεοῦ καὶ τελέεντ᾽ ἔπεα" 
ἄρχειν μὲν βουλῆς ϑεοτιμήτους βασιλῆας. 25 

οἷσι μέλει Σπάρτας ἱμερόεσσα πόλις. 
πρεσβύτας τε γέροντας, ἔπειτα δὲ δημότας ἄνδρας. 

εὐϑείαις ῥήτραις ἀνταπαμειβομένους. 
VIL Οὕτω τὸ πολέτευμα τοῦ 4vxovgyov μίξαντος 

ὅμως ἄκρατον ἔτι τὴν ὀλιγαρχίαν καὶ ἰσχυρὰν οἵ μετ᾽ 30 
αὐτὸν ὁρῶντες σπαργῶσαν καὶ ϑυμουμένην, ὥς φησιν 
ὁ Πλάτων. oiov ψάλιον ἐμβάλλουσιν αὐτῇ τὴν τῶν 
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ἐφόρων δύναμιν, ἔτεσέί που μάλιστα τριάκοντα καὶ ἕκα- 
τὸν μετὰ AvxoUgyov πρώτων τῶν περὶ Ἔλατον ἐφόρων 
κατασταϑέντων ἐπὶ Θεοπόμπου βασιλεύοντος: ὃν καί 
φασιν ὑπὸ τῆς ἑαυτοῦ γυναικὸς ὀνειδιξόμενον ὡς ἐλάτ-- 

5v0 παραδώσοντα τοῖς παισὶ τὴν βασιλείαν ἢ παρέλαβε, 
»Miíto μὲν oUv* εἰπεῖν ,,069 χρονιωτεραν.“ς Τῷ γὰρ 
ὄντι τὸ ἄγαν ἀποβαλοῦσα μετὰ τοῦ φϑόνου διέφυγε τὸν 
κένδυνον, ὥστε μὴ παϑεῖν ἃ Μεσσήνιοι καὶ ᾿4ργεῖοι τοὺς 
παρ᾽ αὐτοῖς βασιλεῖς ἔδρασαν, μηδὲν ἐνδοῦναι μηδὲ ga- 

10 λάσαι τῆς ἐξουσίας ἐπὶ τὸ δημοτικὸν ἐϑελήσαντας. Ὃ καὶ 
μάλιστα τὴν Avxovoyov Gogíav καὶ πρόνοιαν ἐποίησε 
φανερὰν εἰς τὰς Μεσσηνίων καὶ ᾿Φργείων, συγγενῶν καὶ 
γειτόνων, δήμων καὶ βασιλέων στάσεις καὶ κακοπολι-- 
τείας ἀφορῶσιν. ot τῶν ἴσων ἀπ ἀρχῆς τετυχηκότες, ἐν 

1ὅ δὲ τῷ κλήρῳ καὶ πλέον ἔχειν ἐκείνων δόξαντες. οὐκ ἐπὶ 
πολὺν χρόνον εὐδαιμόνησαν. ἀλλ᾽ ὕβρει μὲν τῶν βασι-- 
λέων. οὐκ εὐπευϑείᾳ δὲ τῶν ὄχλων, τὰ καϑεστῶτα συν-- 
ταράξαντες ἔδειξαν, ὅτι ϑεῖον ἦν ὡς ἀληϑῶς εὐτύχημα 44 
τοῖς Σπαρτιάταις ὁ τὴν πολιτείαν ἁρμοσάμενος καὶ κε- 

20 ράσας παρ᾽ αὐτοῖς. Ταῦτα μὲν οὖν ὕστερον. 
VIII. Δεύτερον δὲ τῶν “υκούργου πολιτευμάτων 

καὶ νεανικώτατον ὃ τῆς γῆς ἀναδασμός ἐστι. Ζεινῆς 
γὰρ οὔσης ἀνωμαλίας καὶ πολλῶν ἀκτημόνων καὶ ἀπό- 
ρῶν ἐπιφερομένων τῇ πόλει. τοῦ δὲ πλούτου παντάπα- 

25 σιν εἰς ὀλίγους συνερρυηκότος. ὕβριν καὶ φϑόνον καὶ 
κακουργίαν καὶ τρυφὴν καὶ τὰ τούτων ἔτι πρεσβύτερα 
καὶ μείξω νοσήματα πολιτείας. πλοῦτον καὶ πενίαν, ἐξε-- 
λαύνων. συνέπεισε τὴν χώραν ἅπασαν εἰς μέσον ϑέντας 
ἐξ ἀρχῆς ἀναδάσασϑαι καὶ ξῇν μετ’ ἀλλήλων ἅπαντας 

80 ὁμαλεῖς καὶ ἰσοκλήρους τοῖς βίοις γενομένους, τὸ δὲ 
πρωτεῖον ἀρετῇ μετιόντας, ὡς ἄλλης ἑτέρῳ πρὸς ἕτερον 
οὐκ οὔσης διαφορᾶς οὐδὲ ἀνισότητος, πλὴν ὅσην «i- 
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σχρών ψόγος optet καὶ καλῶν ἔπαινος. Ἐπάγων δὲ τῷ 
Aoyo τὸ ἔργον ἔνειμε τὴν μὲν ἄλλην τοῖς περιοίκοις 4«- 

κωνικὴν τρισμυρίους κλήρους, τὴν δὲ εἰς τὸ ἄστυ τὴν 
Σπάρτην συντελοῦσαν ἐνακισχιλέους " τοσοῦτοι γὰρ ἐγέ- 
vovcro κλῆροι Σπαρτιατῶν. Ἔνιοι δέ φασι τὸν μὲν 4v-5 
χοῦὔργον ἑξακισχιλίους νεῖμαι, τρισχιλίους δὲ μετὰ ταῦτα 
προσϑεῖναι Πολύδωρον. οἵ δὲ τοὺς μὲν ἡμίσεις τῶν ἐνα- 
κισχιλίων τοῦτον, τοὺς δὲ ἡμίσεις “υκοῦργον. Ὁ δὲ 
κλῆρος ἦν ἑκάστου τοσοῦτος, ὥστε ἀποφορὰν φέρειν 
ἀνδρὶ μὲν ἑβδομήκοντα κριϑῶν μεδίμνους. γυναικὶ δὲ 10 
δώδεκα, xol τῶν ὑγρῶν καρπῶν ἀναλόγως τὸ πλῆϑος. 
ἀρκέσειν yàg Gero τοσοῦτον αὐτοῖς, τῆς τροφῆς πρὸς 
εὐεξίαν καὶ ὑγείαν ἱκανῆς. ἄλλου δὲ μηδενὸς δεησομέ- 
voig. “ἔγεται δ᾽ αὐτὸν ὕστερόν ποτε χρόνῳ τὴν χώραν 
διερχόμενον ἐξ ἀποδημίας ἄρτι τεϑερισμένην., ὁρῶντα 15 
τοὺς σωροὺς παραλλήλους. καὶ ὁμαλεῖς μειδιᾶσαι καὶ εἰ- 
πεῖν πρὸς τοὺς παρόντας. ὡς ἡ “ακωνικὴ φαίνεται πᾶσα 
πολλῶν ἀδελφῶν εἶναι νεωστὶ νενεμημένων. 

ΙΧ. Ἐπιχειρήσας δὲ καὶ τὰ ἔπιπλα διαιρεῖν, ὅπως 
παντάπασιν ἐξέλοι τὸ ἄνισον καὶ ἀνώμαλον. ἐπεὶ χα-- 30 
λεπῶς ἑώρα προσδεχομένους τὴν ἄντικρυς ἀφαίρεσιν, 
ἑτέρᾳ περιῆλϑεν ὁδῷ καὶ κατεπολιτεύσατο τὴν ἐν τού-- 
τοις πλεονεξίαν. Πρῶτον μὲν γὰρ ἀκυρώσας πᾶν νό- 
μισμα χρυσοῦν καὶ ἀργυροῦν μόνῳ χρῆσϑαι τῷ σιδηρῷ 
προσέταξε" καὶ τούτῳ δὲ ἀπὸ πολλοῦ σταϑμοῦ καὶ ὄγκου 35 
δύναμιν ὀλίγην ἔδωκεν. ὥστε δέκα μνῶν ἀμοιβὴν ἀπο-- 
ϑήκης ve μεγάλης ἐν οἰκίᾳ δεῖσϑαι καὶ ξεύγους ἄγοντος. 
Τούτου δὲ κυρωϑέντος ἐξέπεσεν ἀδικημάτων γένη πολ- 
λὰ τῆς Δακεδαίμονος. Τίς γὰρ ἢ κλέπτειν ἔμελλεν ἢ δω- 
ροδοκεῖν ἢ ἀποστερεῖν ἢ ἁρπάξειν ὃ μήτε κατακρύψαι 80 
δυνατὸν ἦν μήτε κεκτῆσθαι ξηλωτὸν, ἀλλὰ μηδὲ κατα- 
κόψαι λυσιτελές - ὄξει γὰρ, ὡς λέγεται, διαπύρου σιδή-- 
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gov τὸ στόμωμα κατασβέσας ἀφείλετο τὴν εἰς τἄλλα 
χρείαν καὶ δύναμιν, ἀδρανοῦς καὶ δυσέργου γενομένου. 
Μετὰ δὲ τοῦτο τῶν ἀχρήστων καὶ περισσῶν ἐποιεῖτο 
τεχνῶν ξενηλασίαν. Ἔμελλον δέ που καὶ μηδενὸς ἐξε-- 

5 λαύνοντος aí πολλαὶ τῷ κοινῷ νομίσματι συνεκπεσεῖς 

σϑαι διάϑεσιν τῶν ἔργων οὐκ ἐχόντων. Τὸ γὰρ σιδη- 
ροῦν ἀγώγιμον οὐκ ἦν πρὸς τοὺς ἄλλους Ἕλληνας οὐδ᾽ 

εἶχε τιμὴν καταγελώμενον, ὥστε οὐδὲ πρίασϑαί τι τῶν 

ξενικῶν καὶ δωπικῶν ὑπῆρχον, οὐδ᾽ εἰσέπλει φόρτος 
ιοἐμπορικὸς εἰς τοὺς λιμένας, οὐδὲ ἐπέβαινε τῆς “ακωνι- 

κῆς οὐ σοφιστὴς λόγων, οὐ μάντις ἀγυρτικός, οὐχ ἕται-- 
ρῶν τροφεύς, οὐ χρυσῶν Tig, οὐκ ἀργυρῶν καλλω- 
πισμάτων δημιουργὸς, ἅτε δὴ νομέσματος οὐκ ὄντος. 

᾿Δλλὰ οὕτως ἀπερημωϑεῖσα κατὰ μικρὸν ὴ τρυφὴ τῶν 

ιὁ6 ξωπυρούντων καὶ τρεφόντων αὐτὴ δι᾽ αὑτῆς ἐμαραί- 

vero: καὶ πλεῖον οὐδὲν ἦν τοῖς πολλὰ κεκτημένοις 45 
ὁδὸν οὐκ ἐχούσης εἰς μέσον τῆς εὐπορίας, ἀλλ ἐγκατῳ-- 
κοδομημένης καὶ ἀργούσης. Zhi καὶ τὰ πρόχειρα τῶν 
σκευῶν καὶ ἀναγκαῖα ταῦτα, κλιντῆρες καὶ δίφροι καὶ 

οοτράπεξαι, βέλτιστα παρ᾽ αὐτοῖς ἐδημιουργεῖτο, xal κώ-- 
ϑῶων ὁ Aaxovixóg εὐδοκίμει μάλιστα πρὸς τὰς στρατείας, 
ὥς φησι Κριτίας. Τὰ γὰρ ἀναγκαίως πινόμενα τῶν ὑδά-- 
τῶν καὶ δυσωποῦντα τὴν ὄψιν ἀπεκρύπτετο τῇ χρόᾳ. καὶ 
τοῦ ϑολεροῦ προσκόπτοντος ἐντὸς καὶ προσισχομένου 

95T0íg ἄμβωσι, καϑαρώτερον ἐπλησίαζε τῷ στόματι τὸ 
πινόμενον. Αἴτιος δὲ καὶ τούτων 0 νομοϑέτης" ἀπηλ- 
λαγμένοι γὰρ οἵ δημιουργοὶ τῶν ἀχρήστων ἐν τοῖς ἀναγ-- 
καίοις ἐπεδείκνυντο τὴν καλλιτεχνίαν. 

Χ. Ἔτι δὲ μᾶλλον ἐπιϑέσϑαι τῇ τρυφῇ καὶ τὸν ξῆλον 
30 ἀφελέσϑαι τοῦ πλούτου διανοηϑεὶς τὸ τρίτον πολίτευμα 

καὶ κάλλιστον ἐπῆγε, τὴν τῶν συσσιτίων κατασκευήν, 
ὥστε δειπνεῖν μετ᾽ ἀλλήλων συνιόντας ἐπὶ κοινοῖς καὶ 
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τεταγμένοις ὄψοις καὶ σιτίοις, οἴκοι δὲ μὴ διαιτᾶσϑαι 
κατακλινέντας εἰς στρωμνὰς πολυτελεῖς καὶ τραπέζας, 
χερσὶ δημιουργῶν καὶ μαγείρων ὑπὸ σκότος, ὥσπερ 
ἀδηφάγα £a, πιαινομένους καὶ διαφϑείροντας ἅμα τοῖς 
ἤϑεσι τὰ σώματα πρὸς πᾶσαν ἐπιϑυμίαν ἀνειμένα καὶ ϑ 
πλησμονήν. μαχρῶν μὲν ὕπνων. ϑερμῶν δὲ λουτρῶν, 
πολλῆς δὲ ἡσυχίας καὶ τρόπον τινὰ νοσηλείας καϑημε-- 
ρινῆς δεομένην. Μέγα μὲν οὖν καὶ τοῦτο ἦν. μεῖξον 
ὃὲ τὸ τὸν πλοῦτον ἄξηλον, ὥς φησι Θεόφραστος. καὶ 
ἄπλουτον ἀπεργάσασϑαι τῇ κοινότητι τῶν δείπνων καὶ τὸ 
τῇ περὶ τὴν δίαιταν εὐτελείᾳ. Χρῆσις γὰρ οὐκ ἦν οὐδὲ 
ἀπόλαυσις οὐδὲ ὄψις ὅλως ἢ ἐπίδειξις τῆς πολλῆς παρα- 
σκευῆς. ἐπὶ τὸ αὐτὸ δεῖπνον τῷ πένητι τοῦ πλουσίου 
βαδίξοντος" ὥστε τοῦτο δὴ τὸ ϑρυλούμενον ἐν μόνῃ τῶν 
ὑπὸ τὸν ἥλιον πόλεων τῇ Σπάρτῃ βλέπεσθαι, τυφλὸν 15 

ὄντα τὸν πλοῦτον καὶ κείμενον ὥσπερ γραφὴν ἄψυχον 
καὶ ἀκίνητον. Οὐδὲ γὰρ οἴκοι προδειπνήσαντας ἐξῆν 
βαδίξειν ἐπὶ τὰ συσσίτια πεπληρωμένους. ἀλλ᾽ ἐπιμε-- 
λῶς οἱ λοιποὶ παραφυλάττοντες τὸν μὴ πένοντα μηδὲ 
ἐσθίοντα uev αὐτῶν ἐκάκιξον ὡς ἀκρατῆ καὶ πρὸς τὴν 30 
κοιψὴν ἀπομαλακιξόμενον δίαιταν. 

ΧΙ. Διὸ καὶ μάλιστά φασι τῷ Δυκούργῳ πρὸς τοῦτο 
τὸ πολίτευμα χαλεποὺς γενέσθαι τοὺς εὐπόρους, καὶ 
συστάντας ἐπὶ αὐτὸν ἀϑρόους καταβοᾷν καὶ ἀγανακτεῖν" 
τέλος δὲ βαλλόμενος ὑπὸ πολλῶν ἐξέπεδε τῆς ἀγορᾶς 25 
δρόμο. Καὶ τοὺς μὲν ἄλλους ἔφϑασεν εἰς f ἱερὸν κατα-- 

φυγών" εἷς δέ τις νεανίσκος, ἄλλως μὲν οὐκ ἀφυὴς, ὀξὺς 

δὲ καὶ ϑυμοειδής. “ἄλκανδρος. ἐπικείμενος καὶ διώκων 
ἐπιστραφέντος αὐτοῦ τῇ βακτηρίᾳ πατάξας τὸν ὀφϑαλ- 
μὸν ἐξέκοψεν. Ὁ μὲν οὖν Avxotgyog οὐδὲν ἐνδοὺς πρὸς 30 
τὸ πάϑος. ἀλλὰ στὰς ἐναντίος ἔδειξε τοῖς πολίταις τὸ 
πρόσωπον ἡμαγμένον καὶ διεφϑαρμένην τὴν ὄψιν " ai- 
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δὼς δὲ πολλὴ καὶ κατήφεια τοὺς ἰδόντας ἔσχεν, ὥστε 
παραδοῦναι τὸν "δλκανδρον αὐτῷ καὶ προπέμψαι μέχρι 
τῆς οἰκίας συναγανακτοῦντας. Ὁ δὲ Δυκοῦργος ἐκεί-- 
νους μὲν ἐπαινέσας ἀφῆκε, τὸν δὲ ́ λκανδρον εἰσαγαγὼν 

6 οἴκαδε κακὸν μὲν οὐδὲν οὔτ᾽ ἐποίησεν οὔτ᾽ εἶπεν, ἀπαλ-- 
λάξας δὲ τοὺς συνήϑεις ὑπηρέτας καὶ ϑεραπευτῆρας 

ἐκεῖνον ἐκέλευσεν ὑπηρετεῖν. Ὁ δὲ οὐκ ὧν ἀγεννὴς 
ἐποίει τὸ προσταττόμενον σιωπῇ, καὶ παραμένων ἅμα 
τῷ “υκούργῳ καὶ συνδιαιτώμενος ἐν τῷ κατανοεῖν τὴν 

1τὺ πραότητα καὶ τὸ ἀπαϑὲς αὐτοῦ τῆς ψυχῆς καὶ τὸ περὶ 
τὴν δίαιταν αὐστηρὸν καὶ τὸ πρὸς τοὺς πόνους ἄκαμ-- 
πτον, αὐτός τε δεινῶς διετέϑη περὶ τὸν ἄνδρα καὶ πρὸς 
τοὺς συνήϑεις καὶ φίλους ἔλεγεν, ὡς οὐ σκληρὸς οὐδ᾽ 
αὐθάδης ὁ Δυκοῦργος, ἀλλὰ μόνος ἥμερος καὶ πρᾷός 46 

15 ἐστι τοῖς ἄλλοις. Οὕτω μὲν οὖν οὗτος ἐκεκύλαστο καὶ 
τοιαύτην ὑπεσχήκει δίκην, ἐκ πονηροῦ νέου καὶ αὐϑά-- 
δους ἐμμελέστατος ἀνὴρ καὶ σωφρονικώτατος γενόμε-- 
vog. Τοῦ δὲ πάϑους ὑπόμνημα “υκοῦργος ἱδρύσατο 
τῆς ᾿4ϑηνᾶς ἱερὸν. ἣν Ὀπτιλῖτιν προσηγόρευσε" τοὺς 

20 γὰρ ὀφθαλμοὺς ὀπτίλους οἵ τῇδε “Ιωριεῖς καλοῦσιν. 
Ἔνιοι μέντοι τὸν Avxoügyov, ὧν καὶ Διοσκορέίδης ἐστὶν 
ὁ συντεταγμένος τὴν Δακωνικὴν πολιτείαν. πληγῆναι 
μέν φασιν, οὐ τυφλωϑῆναι δὲ τὸν ὀφθαλμόν, ἀλλὰ καὶ 
τὸ ἱερὸν τῇ ϑεῷ τῆς ἀκέσεως χαριστήριον ἱδρύσασϑαι. 

25 Τὸ μέντοι. φέρειν βακτηρίαν ἐκκλησιάξοντες ob Σπαρ- 
τιᾶται μετὰ τὴν συμφορὰν ἐκείνην ἀπέμαϑον. 

XII. Τὰ δὲ συσσίτια Κρῆτες μὲν ἀνδρεῖα, Δακεδαιμό-- 
vio, δὲ φιδίτια προσαγορεύουσιν, εἴτε ὡς φιλίας καὶ φι- 
λοφροσύνης ὑπαρχόντων. ἀντὶ τοῦ λ τὸ ὃ λαμβάνοντες, 

80 sire ὡς πρὸς εὐτέλειαν καὶ φειδὼ συνεϑιξόντων. Οὐδὲν 
de κωλύει καὶ τὸν πρῶτον ἔξωϑεν ἐπικεῖσϑαι φϑόγγον, 
ὥσπερ ἔνιοί φασιν, ἐδιτίων παρὰ τὴν δίαιταν καὶ τὴν 
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ἐδωδὴν λεγομένων. Συνήρχοντο δὲ ἀνὰ πεντεκαίδεκα 
καὶ βραχεῖ τούτων ἐλάττους ἢ πλείους. Ἔφερε δὲ ἕκα- 
Gros κατὰ μῆνα τῶν συσσίτων ἀλφέτων μέδιμνον, οἶνον 
χόας ÓxrÓ, τυροῦ πέντε μνᾶς, σύκων ἡμιμναῖα πέντε, 
πρὸς δὲ τούτοις εἰς ὀψωνίαν μικρόν τι κομιδῇ νομίσμα--ὅ 
τος. ἄλλως δὲ καὶ ϑύσας τις ἀπαρχὴν καὶ ϑηρεύσας μέ- 
ρος ἔπεμψεν εἰς τὸ συσσίτιον. Ἐξῆν γὰρ οἴκοι δειπνεῖν 
ὁπότε ϑύσας τις 7) κυνηγῶν ὀψίσειε. τοὺς δὲ ἄλλους ἔδει 
παρεῖναι. Καὶ μέχρι γε πολλοῦ τὰς συσσιτήσεις ἀκριβῶς 
διεφύλαττον. ἴάγιδος γοῦν τοῦ βασιλέως. ὡς ἐπανῆλϑεν 10 
ἀπὸ τῆς στρατείας καταπεπολεμηκὼς ᾿4ϑηναίους., Bov- 
λομένου παρὰ τῇ γυναικὶ δειπνεῖν καὶ μεταπεμπομένου 
τὰς μερίδας. οὐκ ἔπεμψαν οἱ πολέμαρχοι. Τοῦ δὲ μεϑ' 
ἡμέραν vzx ὀργῆς μὴ ϑύσαντος ἣν ἔδει ϑυσίαν. ἐξημίω-- 
σαν αὐτόν. Εἰς δὲ τὰ συσσίτια καὶ παῖδες ἐφοίτων, ὥσπερ 15 
εἰς διδασκαλεῖα σωφροσύνης ἀγόμενοι. καὶ λόγων ἠκρο- 
ὦντο πολιτικῶν καὶ παιδευτὰς ἐλευϑερίας ἑώρων, αὐτοί 

τε παίζειν εἰθίξζοντο καὶ σκώπτειν ἄνευ βωμολοχίας καὶ 
σκωπτόμενοι μὴ δυσχεραίνειν. Σφόδρα γὰρ ἐδόκει καὶ 
τοῦτο ΜΠακωνικὸν εἶναι. σκώμματος ἀνέχεσϑαι" μὴ φέ-- 30 
ροντα δὲ ἐξῆν παραιτεῖσϑαι. καὶ ὃ σκώπτων ἐπέπαυτο. 
Τῶν δ᾽ εἰσιόντων ἑχάστῳ δείξας ὃ πρεσβύτατος τὰς 
ϑύρας. ..Διὰ τούτων““ φησὶν ..ἔξω λόγος οὐκ ἐχπορεύε-- 
voL. Ζοκιμάξεσθϑαι δὲ τὸν βουλόμενον τοῦ συσσιτίου 
μετασχεῖν οὕτω φασί. Δαβὼν τῶν συσσίτων ἕκαστος 36 

ἀπομαγδαλίαν εἰς τὴν χεῖρα, τοῦ διακόνου φέροντος 
ἀγγεῖον ἐπὶ τῆς κεφαλῆς. ἔβαλλε σιωπῇ καϑάπερ ψῆ- 
φον, ὁ μὲν δοκιμάξων ἁπλῶς. 0 δ᾽ ἐχκρίνων σφόδρα τῇ 
χειρὶ πιέσας. Ἡ γὰρ πεπιεσμένη τὴν τῆς τετρημένης ἔχει 
δύναμιν. Κἂν μίαν εὕρωσι τοιαύτην, οὐ προσδέχονται 80 
τὸν ἐπεισιόντα, βουλόμενοι πάντας ἡδομένους ἀλλήλοις 
συνεῖναι. Τὸν δὲ οὕτως ἀποδοκιμασϑέντα κεκαδδέσϑαι 
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λέγουσι" κάδδιχος γὰρ καλεῖτω τὸ ἀγγεῖον, εἰς ὃ τὰς 
ἀπομαγδαλίας ἐμβάλλουσι. Τῶν δὲ ὄψων εὐδοκίμει 
μάλιστα παρ᾽ αὐτοῖς ὁ μέλας ξωμός, ὥστε μηδὲ κρεαδίου 
δεῖσϑαι τοὺς πρεσβυτέρους, ἀλλὰ παραχωρεῖν τοῖς νεα-- 

δνίσκοις, αὐτοὺς δὲ τοῦ ξωμοῦ καταχεομένους ἑστιᾶσϑαι. 

“έγεται δέ τινα τῶν Ποντικῶν βασιλέων ἕνεκα τοῦ ξω-- 
μοῦ καὶ πρίασϑαι Aoxovixóv μάγειρον εἶτα γευσάμε-- 
νον δυσχερᾶναι" καὶ τὸν μάγειρον εἰπεῖν". ἾὮΩ, βασιλεῦ, 
τοῦτον δεῖ τὸν ζωμὸν ἐν τῷ Εὐρώτᾳ λελουμένους ἐπο-- 

τοψᾶσϑαι.“ς“ Πιόντες δὲ μετρίως ἀπίασι δίχα λαμπάδος. 
Οὐ γὰρ ἔξεστι πρὸς φῶς βαδίέξειν, οὔτε ταύτην οὔτε 
ἄλλην 000v, ὅπως ἐθϑίξωνται σκότους καὶ νυκτὸς sv- 
ϑαρσῶς καὶ ἀδεῶς ὁδεύειν. Τὰ μὲν οὖν συσσίτια τοιαύ-- 41 

τὴν ἔχει τάξιν. 
15  XIIL Νόμους δὲ γεγραμμένους ὁ Μυκοῦργος οὐκ 

ἔϑηκεν. ἀλλὰ μέα τῶν καλουμένων δητρῶν ἐστιν αὕτη. 
Τὰ μὲν γὰρ κυριώτατα καὶ μέγιστα πρὸς εὐδαιμονίαν 
πόλεως καὶ ἀρετὴν ἐν τοῖς ἤϑεσιν ῴετο καὶ ταῖς ἀγωγαῖς 
τῶν πολιτῶν ἐγκατεστοιχειωμένα μένειν ἀκίνητα καὶ 

20 βέβαια, ἔχοντα τὴν προαίρεσιν δεσμὸν ἰσχυρότερον τῆς 
ἀνάγκης, ἣν ἡ παίδευσις ἐμποιεῖ τοῖς νέοις νομοϑέτου 
διάϑεσιν ἀπεργαζομένη περὶ ἕκαστον αὐτῶν. Τὰ δὲ 
μικρὰ καὶ χρηματικὰ. συμβόλαια καὶ μεταπίπτοντα ταῖς 
χρείαις ἄλλοτε ἄλλως βέλτιον ἦν μὴ καταλαμβάνειν ἐγ-- 

25 γράφοις ἀνάγκαις μηδὲ ἀκινήτοις ἔϑεσιν, ἀλλ᾽ ἐᾶν ἐπὶ 
τῶν καιρῶν προσϑέσεις λαμβάνοντα καὶ ἀφαιρέσεις. ἃς 
ἂν oí πεπαιδευμένοι δοκιμάσωσι. Τὸ γὰρ ὅλον καὶ πᾶν τῆς 
νομοϑεσίας ἔργον εἰς τὴν παιδείαν ἀνῆψε. Μία μὲν οὖν 
τῶν ῥδητρῶν ἦν. ὥσπερ εἴρηται. μὴ χρῆσϑαι νόμοις ἐγ- 

80 γράφοις. Ἑτέρα δὲ πάλιν κατὰ τῆς πολυτελείας. ὅπως 
οἰκέα πᾶσα τὴν μὲν ὀροφὴν ἀπὸ πελέκεως εἰργασμένην 
ἔχῃ, τὰς δὲ ϑύρας ἀπὸ πρίονος μόνου καὶ μηδενὸς τῶν 
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ἄλλων ἐργαλείων. Ὅπερ γὰρ ὕστερον Ἐπαμεινώνδαν si- 
πεῖν λέγουσιν ἐπὶ τῆς ἑαυτοῦ τραπέξης, ὡς τὸ τοιοῦτον 
ἄριστον οὐ χωρεῖ προδοσίαν. τοῦτο πρῶτος ἐνόησε “υ- 
χκοὔργος, ὡς οἰκία τοιαύτη τρυφὴν οὐ χωρεῖ καὶ πολυ-- 
τέλειαν, οὐδ᾽ ἔστιν οὐδεὶς οὕτως ἀπειρόκαλος καὶ ἀνόη-- 5 
τος, ὥστε εἰς οἰκίαν ἀφελῆ καὶ δημοτικὴν εἰσφέρειν κλί- 
νας ἀργυρόποδας καὶ στρωμνὰς ἁλουργεῖς καὶ χρυσᾶς 
κύλικας καὶ τὴν τούτοις ἑπομένην πολυτέλειαν, ἀλλ᾽ 
ἀνάγκη συναρμόξεσϑαι καὶ συνεξομοιοῦν τῇ μὲν οἰκίᾳ 
τὴν κλίνην, τῇ δὲ κλίνῃ τὴν ἐσθῆτα, ταύτῃ δὲ τὴν ἄλλην 10 
χορηγίαν καὶ κατασκευήν. Ex δὲ ταύτης τῆς συνηϑείας 
φασὶ καὶ Δεωτυχίδην τὸν πρεσβύτερον ἐν Κορίνϑῳ 
δειπνοῦντα καὶ ϑεασάμενον τῆς στέγης τοῦ οἴκου τὴν 
κατασκευὴν πολυτελῆ καὶ φατνωματικήν, ἐρωτῆσαι τὸν 
ξένον, si τετράγωνα παρ᾽ αὐτοῖς τὰ ξύλα φύεται. Τρίτην 15 
δὲ ῥήτραν διαμνημονεύουσι τοῦ Αυκούργου τὴν κωλύ- 
ουσαν ἐπὶ τοὺς αὐτοὺς πολεμίους στρατεύειν, ἵνα μὴ 
πολλάκις ἀμύνεσϑαι συνεϑιξόμενοι πολεμικοὶ γένωνται. 

Καὶ τοῦτό γε μάλιστα κατηγοροῦσιν ᾿4γησιλάου τοῦ 
βασιλέως ὕστερον. ὡς ταῖς συνεχέσι καὶ πυκναῖς εἰς τὴν 20 
Βοιωτίαν ἐμβολαῖς καὶ στρατείαις τοὺς Θηβαίους ἄντι-- 

πάλους τοῖς Δακεδαιμονίοις κατασχευάσαντος. Zhi καὶ 

τετρωμένον αὐτὸν ἰδὼν ᾿ἀνταλκίδας. ., Καλὰ, ἔφη, τὰ 
διδασκάλια παρὰ Θηβαίων ἀπολαμβάνεις. μὴ βουλομέ- 
νους αὐτοὺς μηδὲ εἰδότας μάχεσϑαι διδάξας.“ Τὰ μὲν 25 
οὖν τοιαῦτα νομοϑετήματα ῥήτρας ὠνόμασεν, ὡς παρὰ 
τοῦ ϑεοῦ νομιζόμενα καὶ χρησμοὺς ὄντα. 

XIV. Τῆς δὲ παιδείας. ἣν μέγιστον ἡγεῖτο τοῦ vouo- 
ϑέτου καὶ κάλλιστον ἔργον εἶναι, πόρρωϑεν ἀρχόμενος 
εὐθὺς ἐπεσκόπει τὰ περὶ τοὺς γάμους καὶ τὰς γενέσεις. 80 
Οὐ γάρ, ὡς ᾿Δφριστοτέλης φησὶν. ἐπιχειρήσας σωφρονί- 
ξειν τὰς γυναῖκας ἐπαύσατο μὴ κρατῶν τῆς πολλῆς ἀνέ- 
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σεως καὶ γυναικοκρατίας διὰ τὰς πολλὰς στρατείας τῶν 
ἀνδρῶν, ἐν αἷς ἠναγκάζοντο κυρίας ἀπολείπειν ἐκείνας, 
καὶ διὰ τοῦτο μᾶλλον τοῦ προσήκοντος αὐτὰς ἐϑερά- 
πευον καὶ δεσποίνας προσηγόρευον" ἀλλὰ καὶ τούτων 

5Tqv ἐνδεχομένην ἐπιμέλειαν ἐποιήσατο. Τὰ μέν γε σώ-- 
ματα τῶν παρϑένων δρόμοις καὶ πάλαις καὶ βολαῖς 
δίσκων καὶ ἀκοντίων διεπόνησεν, ὡς ἥ τε τῶν ytvvo- 
μένων ῥίζωσις ἰσχυρὰν ἐν ἰσχυροῖς σώμασιν ἀρχὴν λα- 
βοῦσα βλαστάνοι βέλτιον, αὐταί τε μετὰ ῥώμης τοὺς 

10 τόκους ὑπομένουσαι καλῶς ἅμα καὶ ῥαδίως ἀγωνίξοιντο 
πρὸς τὰς ὠδῖνας. ᾿ἀφελὼν δὲ ϑρύψιν καὶ σκιατραφίαν 

καὶ ϑηλύτητα πᾶσαν οὐδὲν ἧττον εἴϑισε τῶν κόρων τὰς 
κόρας γυμνάς τε πομπεύειν καὶ πρὸς ἱεροῖς τισυν ὀρχεῖ-- 48 

σϑαι καὶ ἄδειν τῶν νέων παρόντων καὶ ϑεωμένων. Ἔστι 
16 δὲ ὅτε καὶ σκώμματα λέγουσαι πρὸς ἕκαστον εὐχρήστως 

ἐπελαμβάνοντο τῶν ἁμαρτανομένων" καὶ πάλιν εἰς τοὺς 
ἀξίους αὐτῶν ἐγκώμια uev ὠδῆς πεποιημένα διεξιοῦσαι 
φιλοτιμίαν πολλὴν καὶ ξῆλον ἐνεποίουν τοῖς νεανίσκοις. 

Ὁ γὰρ ἐγκωμιασϑεὶς ἐπ᾽ ἀνδραγαϑίᾳ καὶ κλεινὸς ἐν ταῖς 
20 παρϑένοις γεγονὼς ἀπῇει μεγαλυνόμενος ὑπὸ τῶν ἐπαί- 

vov- αἵ δὲ μετὰ παιδιᾶς καὶ σκωμμάτων δήξεις οὐδὲν 

ἀμβλύτεραι τῶν μετὰ σπουδῆς νουϑετημάτων ἦσαν, ἅτε 
δὴ πρὸς τὴν ϑέαν ὁμοῦ τοῖς ἄλλοις πολέταις καὶ τῶν 

βασιλέων καὶ τῶν γερόντων συμπορευομένων. Ἡ δὲ 
35 γύμνωσις τῶν παρϑένων οὐδὲν αἰσχρὸν εἶχεν, αἰδοῦς 

μὲν παρούσης. ἀκρασίας δὲ ἀπούσης. ἀλλ᾽ ἐϑισμὸν 
ἀφελῆ καὶ ξῆλον εὐεξίας ἐνειργάξετο καὶ φρονήματος 
τὸ ϑῆλυ παρέγευεν οὐκ ἀγεννοῦς, ὡς μηδὲν ἧττον αὐτῷ 
καὶ ἀρετῆς καὶ φιλοτιμίας μετουσίαν οὖσαν. Ὅϑεν «v- 

80 ταῖς καὶ λέγειν ἐπήει καὶ φρονεῖν οἷα καὶ περὶ Γοργοῦς 
ἱστόρηται τῆς Δεωνίδου γυναικός. Εἰπούσης γάρ τινος, 
ὡς ἔοικε, ξένης πρὸς αὐτὴν ὡς .. Μόναι τῶν ἀνδρῶν 
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ἀρχετε ὑμεῖς αἵ pee » Móvat yàg * ἔφη ..τίκτομεν 
ἄνδρας." 

XV. Ἦν μὲν οὖν » ταῦτα παροφμητικὰ πρὸς γά- 

uov: λέγω δὲ τὰς πομπὰς τῶν παρϑένων καὶ τὰς ἀπο- 
δύσεις καὶ τοὺς ἀγῶνας ἐν ὄψει τῶν νέων, ἀγομένων ὅ 
οὐ γεωμετρικαῖς, ἀλλ᾽ ἐρωτικαῖς, ὥς φησιν ὁ Πλάτων, 
ἀνάγκαις" οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἀτιμίαν τινὰ προσέϑηκε τοῖς 
ἀγάμοις. Εἴργοντο γὰρ ἐν ταῖς γυμνοπαιδίαις τῆς ϑέας" 
τοῦ δὲ χειμῶνος οἵ μὲν ἄρχοντες αὐτοὺς ἐκέλευον ἐν 
κύκλῳ γυμνοὺς περιϊέναι τὴν ἀγορὰν, οἱ δὲ περιϊόντες 10 
ἦδον εἰς αὑτοὺς dv τινα πεποιημένην, ὡς δίκαια πά- 
σχοιεν, ὅτι τοῖς νόμοις ἀπειϑοῦσι" τιμῆς δὲ καὶ ϑερα- 
σείας. ἣν νέοι πρεσβυτέροις παρεῖχον, ἐστέρηντο. Ὅϑεν 
καὶ τὸ πρὸς ΖΙερκυλλίδαν δηϑὲν οὐδεὶς ἐμέμψατο. καί-- 
περ εὐδόκιμον ὄντα στρατηγόν. Ἐπιόντι γὰρ αὐτῷ τῶν 15 
νεωτέρων τις ἕδρας ovy ὑπεῖξεν εἰπών, ., Οὐδὲ γὰρ 
ἐμοὶ σὺ τὸν ὑπείξοντα γεγέννηκας.““ Ἐγάμουν δὲ δι᾽ 
ἁρπαγῆς, οὐ μικρὰς οὐδὲ ἀώρους πρὸς γάμον, ἀλλὰ καὶ 
ἀχμαξούσας καὶ πεπείρους. Τὴν δὲ ἁρπασϑεῖσαν ἡ νυμ-- 
φεύτρια καλουμένη παραλαβοῦσα. τὴν μὲν κεφαλὴν ἐν 30 
χρῷ περιέκειρεν. ἱματέῳ δὲ ἀνδρείῳ καὶ ὑποδήμασιν ἐν-- 

| σκευάσασα κατέκλινεν ἐπὶ στιβάδα μόνην ἄνευ φωτός. 
Ὁ δὲ νυμφίος οὐ μεϑύων οὐδὲ ϑρυπτόμενος, ἀλλὰ νή-- 
φων, ὥσπερ ἀεὶ, δεδειπνηκὸς ἐν τοῖς φιδιτίοις, παρεισ-- 
ἑλϑὼν ἔλυε τὴν ξώνην καὶ μετήνεγκεν ἀράμενος ἐπὶ 35 
τὴν κλίνην. Συνδιατρίψας δὲ χρόνον οὐ πολὺν ἀπῇει 
κοσμίως οὕπερ εἰωώϑει τὸ πρότερον καϑευδήσων μετὰ 
τῶν ἄλλων νέων. Καὶ τὸ λοιπὸν οὕτως ἔπφαττε, τοῖς 
μὲν ἡλικιώταις συνδιημερεύων καὶ συναναπαυόμενος, 
πρὸς δὲ τὴν νύμφην κρύφα μετ εὐλαβείας φοιτῶν, αἴ-- 30 

σχυνόμενος καὶ δεδοικῶς μή τις αἴσϑοιτο τῶν ἔνδον, 
ἅμα καὶ τῆς νύμφης ἐπιτεχνωμένης καὶ συνευπορούσης, 
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ὅπως ἂν ἐν καιρῷ καὶ λανϑάνοντες ἀλλήλοις συμπο-- 
φεύοιντο. Καὶ τοῦτο ἔπραττον οὐκ ὀλίγον χρόνον, ἀλλ᾽ 
ὥστε καὶ παῖδας γενέσϑαι ἐνίοις πρὶν ἐς ἡμέραν ϑεάσα- 
σϑαι τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας. Ἡ δὲ τοιαύτη σύνοδος οὐ 

5 μόνον ἐγκρατείας καὶ σωφροσύνης ἄσκησις ἦ ἦν, ἀλλὰ τοῖς 
τε σώμασι γονίμους καὶ τῷ φιλεῖν ἀεὶ καινοὺς καὶ προσ- 
φάτους ἦγεν ἐπὶ τὴν κοινωνίαν, οὐ διακορεῖς οὐδ᾽ ἔξι- 
τήλους ταῖς ἀνέδην κοινωνίαις, d ἀεέ τι λείψανον καὶ 
ὑπέκκαυμα πόϑου καὶ χάριτος ἐναπολείποντας ἀλλήλοις. 

10 Τοσαύτην δὲ τοῖς γάμοις ἐπιστήσας αἰδῶ καὶ τάξιν, ov- 4 

δὲν ἧττον ἐξέβαλε τὴν κενὴν καὶ γυναικώδη ξηλοτυπίαν, 
ἐν καλῷ καταστήσας ὕβριν μὲν καὶ ἀταξίαν πᾶσαν εἴρ-- 
γειν ἀπὸ τοῦ γάμου, παίδων δὲ καὶ τεκνώσεως κοινωνεῖν 
τοῖς ἀξίοις, καταγελῶντας τῶν ὡς ἄμικτα καὶ ἀκοινώ-- 

Ιόνητα ταῦτα μετιόντων σφαγαῖς καὶ πολέμοις. Ἐξῆν μὲν 
γὰρ ἀνδρὶ πρεσβυτέρῳ νέας γυναικὸς, εἰ δή τινα τῶν 
καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἀσπάσαιτο νέων καὶ δοκιμάσειεν, 
εἰσαγαγεῖν παρ᾽ αὐτὴν καὶ πλήσαντα γενναίου σπέρμα-- 
τος ἴδιον αὑτοῖς ποιήσασϑαι τὸ γεννηϑέν. Ἐξῆν δὲ πάλιν 

20 ἀνδρὶ χρηστῷ τῶν εὐτέκχνων τινὰ καὶ σωφρόνων ϑαυ- 
μάσαντι γυναικῶν ἑτέρῳ γεγαμημένην πεῖσαι τὸν ἄνδρα 
συνελθεῖν, ὥσπερ ἐν χώρᾳ καλλικάρπῳ φυτεύοντα καὶ 
ποιούμενον παῖδας ἀγαθοὺς, ἀγαϑῶν ὁμαίμους και συγ- 
γενεῖς ἐσομένους. Πρῶτον μὲν γὰρ οὐκ ἰδίους ἡγεῖτο 

25 τῶν πατέρων τοὺς παῖδας. ἀλλὰ κοινοὺς τῆς πόλεως ὃ 
“υκοὔῦργος, ὅϑεν οὐκ ἐκ τῶν τυχόντων, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν 
ἀρίστων ἐβούλετο γεγονότας εἶναι τοὺς πολέτας. Ἔπειτα 
πολλὴν ἀβελτερίαν καὶ τῦφον ἐνεώρα τοῖς περὶ ταῦτα 
τῶν ἄλλων νομοϑετήμασιν. οἱ κύνας μὲν καὶ ἵππους 

80 ὑπὸ τοῖς κρατίστοις τῶν ὀχείων βιβάξουσι χάριτι πεί- 
ϑοντες ἢ μισϑῷ τοὺς κυρίους, τὰς δὲ γυναῖχας ἐγκλευ-- 
σάμενοι φρουροῦσιν, ἐξ αὐτῶν μόνων τίκτειν ἀξιοῦντες, 
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χἂν ἄφρονες ὦσι, κἂν παρήλικες; κἂν νοσώδεις, ὡς οὐχὶ 
πρώτοις τοῖς κεκτημένοις καὶ τρέφουσι τῶν παίδων Me 
vopévav πονηρῶν. ἐὰν ἔκ πονηρῶν γένωνται, καὶ τού-- 
ναντίον χρηστῶν. ἂν τοιαύτης τύχωσι γενέσεως. Ταῦτα 
δὲ οὕτως πραττόμενα φυσικῶς καὶ πολιτικῶς τότε το--ῦ 
σοῦτον ἀπεῖχε τῆς ὕστερον λεγομένης γενέσϑαι περὶ τὰς 
γυναῖχας εὐχερείας, ὥστε ὅλως ἄπιστον εἶναι τὸ τῆς 
μοιχείας παρ᾽ αὐτοῖς. Καὶ λόγος ἀπομνημονεύεται I'e- 
ράδα τινὸς Σπαρτιάτου τῶν σφόδρα παλαιῶν, ὃς ἐρω-- 
τηϑεὶς ὑπὸ ξένου. τί πάσχουσιν ot μοιχοὶ παρ αὐτοῖς. 10 
εἶπεν" Ὁ, ξένε, οὐδεὶς γίνεται μοιχὸς παρ᾽ quiv.* Ἐκεί- 

vov δὲ ὑπολαβόντος., »Ἐὰν οὖν “γένηται 5., 35 Ταῦρον Ἂν 
ἔφη ὃ Γεράδας ..ἐκτένει μέγαν, ὃς ὑπερκύψας τὸ Ταύ-- 
γετον ἀπὸ τοῦ Εὐρώτα πίεται.“ Θαυμάσαντος δ᾽ ἐκείνου 
καὶ φήσαντος" Πῶς δὲ ἂν γένοιτο βοῦς τηλικοῦτος ; 15 
γελάσας ὁ Γεράδας, »IHos ' δ᾽ ἂν“ ἔφη ..ἐν Σπάρτῃ μου- 
χὸς γένοιτο ;““ Ταῦτα μὲν οὖν ἱστόρηται περὶ τῶν γάμων. 

XVI. Τὸ δὲ γεννηϑὲν οὐκ ἣν κύριος ὃ γεννήσας τρε- 
φειν, ἀλλ ἔφερε λαβὼν εἰς τόπον τινὰ λέσχην καλού-- 

μένον, ἐν ᾧ καϑήμενοι τῶν φυλετῶν οἵ πρεσβύτοτοι 30 
καταμαϑόντες τὸ παιδάριον, εἰ μὲν εὐπαγὲς εἴη καὶ δω-- 
μαλέον, τρέφειν ἐκέλευον. κλῆρον αὐτῷ τῶν ἐνακισχι-- 
λέων προσνείμαντες" εἰ δ᾽ ἀγεννὲς καὶ ἄμορφον. ἀπέ- 
πεμπον εἰς τὰς λεγομένας ᾿4ποϑέτας. παρὰ ToUystov 
βαραϑρώδη τόπον, ὡς οὔτε αὐτῷ ξὴν ἄμεινον oUrs25 
τῇ πόλει τὸ μὴ καλῶς εὐϑὺς ἐξ ἀρχῆς πρὸς εὐεξίαν καὶ 
ῥώμην πεφυκός. Ὅϑεν οὐδὲ ὕδατι τὰ βρέφη, ἀλλ᾽ οἴνῳ 
περιέλουον ai γυναῖκες, βάσανόν τινα ποιούμεναι τῆς 
κράσεως αὐτῶν. “ἔγεται γὰρ ἐξίστασϑαι τὰ ἐπιληπτικὰ 
καὶ νοσώδη πρὸς τὸν ἄκρατον ἀποσφακελίξοντα, τὰ δ᾽ 80 
ὑγιεινὰ μᾶλλον στομοῦσϑαι καὶ κρατύνεσϑαι τὴν ἕξιν. 

Ἦν δὲ περὶ τὰς τροφοὺς ἐπιμέλειά τις μετὰ τέχνης, ὥστ᾽ 
PLUT. VIT. I. 1 
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ἄνευ σπαργάνων ἐκτρεφούσας τὰ βρέφη τοῖς μέλεσι xal 
τοῖς εἴδεσιν ἐλευϑέρια ποιεῖν. ἔτι δὲ εὔκολα ταῖς διαί- 
ταις καὶ ἄσικχα καὶ ἀϑαμβῆ σκότου καὶ πρὸς ἐρημίαν 
ἄφοβα καὶ ἄπειρα δυσκολίας ἀγεννοῦς καὶ κλαυϑμυ- 

δ ρισμῶν. Ζιὸ καὶ τῶν ἔξωϑεν ἔνιοι τοῖς τέκνοις “ακω-- 
νικὰς ἐωνοῦντο τιτϑάς καὶ τήν γε τὸν ᾿4ϑηναῖον AAxi- 
βιάδην τιτϑεύσασαν ᾿άμύκλαν ἱστοροῦσι γεγονέναι A- 
καιναν. ᾿Δ4λλὰ τούτῳ μὲν. ὡς Πλάτων φησὶ, Ζώπυρον 
ἐπέστησε παιδαγωγὸν Περικλῆς, οὐδέν τι τῶν ἄλλων 

10 διαφέροντα δούλων" τοὺς δὲ Σπαρτιατῶν παῖδας οὐκ50 
ἐπὶ ὠνητοῖς οὐδὲ μισϑίοις ἐποιήσατο παιδαγωγοῖς 0 4v- 
κοῦργος, οὐδ᾽ ἐξῆν ἑκάστῳ τρέφειν οὐδὲ παιδεύειν ὡς 
ἐβούλετο τὸν υἱόν, ἀλλὰ πάντας εὐϑὺς ἑπταετεῖς γενο-- 
uévovg παραλαμβάνων αὐτὸς εἰς ἀγέλας κατελόχιξε καὶ 

15 συννόμους ποιῶν καὶ συντρόφους μετ᾽ ἀλλήλων εἴϑιξε 
συμπαίξειν καὶ συσχολάξειν. άρχοντα δ᾽ αὐτοῖς παρί- 
στατο τῆς ἀγέλης τὸν τῷ φρονεῖν διαφέροντα καὶ ϑυ-- 
μοειδέστατον ἐν τῷ μάχεσϑαι:" καὶ πρὸς τοῦτον ἀφεώρων 
καὶ προστάττοντος ἠκροῶντο καὶ κολάζοντος ἐκαρτέρουν, 

420 ὥστε τὴν παιδείαν εἶναι μελέτην εὐπειϑείας. Ἐπεσκό-- 
πουν δὲ οἵ πρεσβύτεροι παίζοντας αὐτοὺς, καὶ τὰ πολλὰ 
μάχας τινὰς ἐμβάλλοντες ἀεὶ καὶ φιλονεικέας οὐ παρέρ-- 
yog κατεμάνϑανον, ὁποῖός ἐστι τὴν φύσιν ἕκαστος αὐὖ-- 
τῶν πρὸς τὸ τολμᾷν καὶ μὴ φυγομαχεῖν ἐν ταῖς ἁμίλλαις. 

25 Γράμματα μὲν οὖν ἕνεκα τῆς χρείας ἐμάνθανον" ἡ δ᾽ 
ἄλλη πᾶσα παιδεία πρὸς τὸ ἄρχεσϑαι καλῶς ἐγένετο καὶ 
καρτερεῖν πονοῦντα καὶ νικᾶν μαχόμενον. Ζιὸ καὶ τῆς 

ἡλικίας προερχομένης ἐπέτεινον αὐτῶν τὴν ἄσκησιν. ἐν 
χρῷ v& κείροντες καὶ βαδίζειν ἀνυποδήτους παίξειν τε 

ϑογυμνοὺς ὡς τὰ πολλὰ συνεϑίζοντες. Γενόμενοι δὲ δωδε- 
καετεῖς ἄνευ χιτῶνος ἤδη διετέλουν, ἕν ἱμάτιον εἰς τὸν 
ἐνιαυτὸν λαμβάνοντες, αὐχμηροὶ τὰ σώματα καὶ λουτρῶν 
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καὶ ἀλειμμάτων ἄπειροι: πλὴν ὀλέγας ἡμέρας τινὰς τοῦ 
ἐνιαυτοῦ τῆς τοιαύτης φιλανθρωπίας μετεῖχον. "Exá- 
ϑευδὸν δὲ ὁμοῦ κατ᾿ ἴλην καὶ ἀγέλην ἐπὶ στιβάδων, ἃς 
αὑτοῖς συνεφόρουν τοῦ παρὰ τὸν Εὐρώταν πεφυκότος 
καλάμου τὰ ἄκρα ταῖς χερσὶν ἄνευ σιδήρου καταπλάσαν--ὅ 
τες. Ἔν δὲ τῷ χειμῶνι τοὺς λεγομένους λυκόφονας ὑπε- 

βάλλοντο καὶ κατεμίγνυσαν ταῖς στιβάσι, ϑερμαντικὸν 
. ἔχειν τι τῆς ὕλης δοκούσης. 

XVII. Ἤδη δὲ τοῖς τηλικούτοις ἐρασταὶ τῶν δὐδοκέ- 
uv νέων συνανεστρέφοντο" καὶ προσεῖχον οὗ πρεσβύ--10 

τερον καὶ μᾶλλον ἐπιφοιτῶντες εἰς τὰ γυμνάσια καὶ 
μαχομένοις καὶ σκώπτουσιν ἀλλήλους παρατυγχάνοντες, 
οὐ παρέργως, ἀλλὰ τρόπον τινὰ πάντες οἰόμενοι πάντων 
καὶ πατέρες εἶναι καὶ παιδαγωγοὶ καὶ ἄρχοντες. ὥστε 
μήτε καιρὸν ἀπολείπεσϑαι μήτε χωρίον ἔρημον τοῦ vov-15 
ϑετοῦντος τὸν ἁμαρτάνοντα καὶ κολάζοντος. Οὐ μὴν 
ἀλλὰ καὶ παιδονόμος ἐκ τῶν καλῶν καὶ ἀγαϑῶν ἀνδρῶν 
ἐτάττετο, καὶ κατ᾽ ἀγέλας αὐτοὶ προΐσταντο τῶν λεγομέ- 
νῶν εἰρένων ἀεὶ τὸν σωφρονέστατον καὶ μαχιμώτατον. 
Εἴφενας δὲ καλοῦσι τοὺς ἔτος ἤδη δεύτερον ἔκ παίδων 20 
γεγονότας. μελλείρενας δὲ τῶν παίδων τοὺς πρεσβυτά- 

τους. Οὗτος οὖν ὁ elo εἴκοσι ἔτη γεγονὼς, ἄρχει τε 

τῶν ὑποτεταγμένων ἐν ταῖς μάχαις καὶ κατ οἶκον ὑπηρέ- 
ταις χρῆται πρὸς τὸ δεῖπνον. Ἐπιτάσσει δὲ τοῖς μὲν 
ἁδροῖς ξύλα φέρειν. τοῖς δὲ μικροτέροις λάχανα. Καὶ 35 
φέρουσι κλέπτοντες of μὲν ἐπὶ τοὺς κήπους βαδίξοντες, 
οἵ δὲ εἰς τὰ τῶν ἀνδρῶν συσσίτια παρεισρέοντες εὖ μάλα 
πανούργως καὶ πεφυλαγμένως" ἂν δ᾽ ἁλῷ, πολλὰς λαμ-- 
βάνει πληγὰς τῇ μάστιγι, δαϑύμως δοκῶν κλέπτειν καὶ 
ἀτέχνως. Κλέπτουσι δὲ καὶ τῶν σιτίων 0 τι ἂν δύνων- 30 
ται, μανϑάνοντες εὐφυῶς ἐπιτέϑεσϑαι τοῖς καϑεύδου-- 

σιν ἢ ῥαϑύμως φυλάττουσι. Τῷ δὲ EHE ξημία πληγαὶ 
; * 
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καὶ τὸ πεινῆν. Γλίσχρον γὰρ αὐτοῖς ἐστι δεῖπνον, ὅπως 
δ’ αὑτῶν ἀμυνόμενοι τὴν ἔνδειαν ἀναγκάξωνται τολμᾶν 
καὶ πανουργεῖν. Καὶ τοῦτο μὲν ἔργον τῆς ὀλιγοσιτέας" 
πάρεργον δέ guo, τὴν τῶν σωμάτων αὔξησιν. Φέρεται 

s y&g εἰς μῆκος, ὅταν τὸ πνεῦμα μὴ πολλὴν σχῇ διατριβὴν 
καὶ ἀσχολίαν ὑπὸ πλήϑους τροφῆς εἰς βάϑος καὶ πλάτος 
πιεζόμενον, ἀλλ᾽ ἄνω βαδίζῃ διὰ κουφότητα, τοῦ 69-51 
ματος ἐκλύτως καὶ ῥαδίως ἐπιδιδόντος. Τὸ δ᾽ αὐτὸ τοῦτο 
καὶ καλοὺς δοκεῖ ποιεῖν - ai yag ἰσχναὶ καὶ διάκενοι μᾶλ-- 

10 λον ξξεις ὑπακούουσι πρὸς τὴν διάρϑρωσιν, αἵ δὲ ὀγκώ-- 
δεις καὶ πολύτροφοι διὰ βάρος ἀντιβαίνουσιν, ὥσπερ 
ἀμέλει καὶ τῶν ἐν τῷ κύειν καϑαιρομένων γυναικῶν 
ἰσχνὰ μὲν, εὐειδῆ δὲ καὶ γλαφυρὰ γίνεται τὰ βρέφη, διὰ 
τὴν ἐλαφρότητα τῆς ὕλης κρατουμένης μᾶλλον ὑπὸ τοῦ 

15 τυποῦντος. AA γὰρ ἡ μὲν αἰτία τοῦ συμβαίνοντος ἐν 
μέσῳ προκείσϑω σκοπεῖν. . 

XVIII. Οὕτω δὲ κλέπτουσι πεφροντισμένως οἱ παῖ-- 
δες. ὥστε λέγεταί τις ἤδη σκύμνον ἀλώπεκος κεκλοφὼς 
καὶ τῷ τριβωνίῳ περιστέλλων, σπαρασσόμενος ὑπὸ τοῦ 

φοϑηρίου τὴν γαστέρα τοῖς ὄνυξι καὶ τοῖς ὀδοῦσιν, ὑπὲρ 

τοῦ λαϑεῖν ἐγκαρτερῶν ἀποϑανεῖν. Καὶ τοῦτο μὲν οὐδὲ « 

ἀπὸ τῶν νῦν ἐφήβων ἄπιστόν ἐστιν, ὧν πολλοὺς ἐπὶ τοῦ 

βωμοῦ τῆς Ὀρϑίας ἑωράκαμεν [ἐν Ἰαποϑνήσκοντας ταῖς 

πληγαῖς. Ζειπνήσας δὲ ὃ εἴρην κατακείμενος τῷ μὲν 

95 σαι προσέταξε τῶν παίδων, τῷ δὲ ἐρώτημά τι προὔβαλε 

πεφροντισμένης δεόμενον ἀποκρίσεως olov, ὅστις 

ἄριστος ἐν τοῖς ἀνδράσιν, ἢ ποία τις ἡ τοῦδε πρᾶξις. 

Ἐχ τούτου δὲ καὶ κρίνειν τὰ καλὰ καὶ πολυπραγμονεῖν 

εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς εἰϑίξοντο περὶ τῶν πολιτῶν. Τὸ γὰρ 

80 ἐρωτηϑέντα, τίς πολίτης ἀγαϑὸς, ἢ τίς οὐκ εὐδόκιμος, 

ἀπορεῖν τοῦ ἀποχρίνασϑαι, νωϑρᾶς ἐποιοῦντο καὶ πρὸς 

ἀρετὴν ἀφιλοτίμου ψυχῆς σημεῖον. Ἔδει δὲ καὶ τὴν ἀπό- 



ATKOTPIOZX. 101 

κρίσιν uev αἰτίας εἶναι καὶ ἀποδείξεως εἰς βραχύν τινα 

συνηγμένης λόγον καὶ σύντομον ὁ δὲ πλημμελῶς ἀπο- 

κρινάμενος ἐκολάξετο δῆγμα λαμβάνων ὑπὸ τοῦ εἴρενος 

εἰς τὸν ἀντίχειρα. Πολλάκις δὲ καὶ πρεσβυτέρων παρόν-- 
τῶν καὶ ἀρχόντων ὃ εἴρην ἐκόλαξε τοὺς παῖδας, ἀπόδει--5 
Ew διδούς, εἰ μετὰ λόγου καὶ ὡς δεῖ κολάξει. Καὶ κολά-- 
fov μὲν οὐκ ἐκωλύετο. τῶν δὲ παίδων ἀπελϑόντων εὐ- 
ϑύνας ὑπεῖχεν,. εἰ τραχύτερον τοῦ δέοντος ἐπετίμησεν ἢ ἢ 
τοὐναντίον ἐκλελυμένως καὶ ἀτόνως. Ἐκοινώνουν δὲ οἱ 
ἐρασταὶ τοῖς παισὶ τῆς δόξης ἐπὶ ἀμφότερα" καὶ λέγεταίξ10 
ποτὲ παιδὸς ἐν τῷ μάχεσϑαι φωνὴν ἀγεννῆ προεμένου 
ξημιωϑῆναι τὸν ἐραστὴν ὑπὸ τῶν ἀρχόντων. Οὕτω δὲ 
τοῦ ἐρᾶν ἐγκεκριμένου παρ᾽ αὐτοῖς, ὥστε καὶ τῶν παρϑέ- 
νῶν ἐρᾶν τὰς καλὰς καὶ ἀγαϑὰς γυναῖκας, τὸ ἀντερᾶν οὐκ 
ἦν, ἀλλὰ μᾶλλον ἀρχὴν ἐποιοῦντο φιλίας πρὸς ἀλλήλους 16 
oí τῶν αὐτῶν ἐρασϑέντες. καὶ διετέλουν κοινῇ σπουδά-- 
ἕξοντες. ὅπως ἄριστον ἀπεργάσαιντο τὸν ἐρώμενον. 

ΧΙΧ. Ἐδίδασκον δὲ τοὺς παῖδας καὶ λόγῳ χρῆσϑαι 
πικρίαν ἔχοντι μεμιγμένην χάριτι καὶ πολλὴν ἀπὸ βρα- 
χείας λέξεως ἀναϑεώρησιν. Τὸ μὲν γὰρ σιδηροῦν νό--30 
ὠσμα μικρὰν ἔχειν ἐποίησεν ἀπὸ πολλοῦ σταϑμοῦ δύ-- 
veu ὃ Τυκοῦργος, ὡς εἴρηται, τὸ δὲ τοῦ λόγου νόμισμα 
τοὐναντίον ἀπ᾽ εὐτελοῦς καὶ ὀλίγης λέξεως εἰς πολλὴν 
καὶ περιττὴν κατεσκεύασε διάνοιαν, τῇ πολλῇ σιωπῇ 
τοὺς παῖδας ἀποφϑεγματικοὺς καὶ πεπαιδευμένους πρὸς 25 
τὰς ἀποκρίσεις μηχανώμενος. Ὅς γὰρ τὸ σπέρμα τῶν 
πρὸς τὰς συνουσίας ἀκολάστων ἄγονον ὡς τὰ πολλὰ καὶ 
ἄκαρπόν ἐστιν. οὕτως ἡ πρὸς τὸ λαλεῖν ἀκρασία κενὸν 
τὸν λόγον ποιεῖ καὶ ἀνόητον. Ἶάγις μὲν οὖν ὁ βασιλεὺς, 
σκώπτοντος ᾿Αττικοῦ τινος τὰς “ακωνικὰς μαχαίρας εἰς 80 

τὴν μικρότητα καὶ λέγοντος, ὅτι ῥᾳδίως αὐτὰς οἵ ϑαυ-- 
ματοποιοὶ καταπίνουσιν ἐν τοῖς ϑεάτροις, .. Καὶ μὴν 



102 ILAOTTAPXOT 

μάλιστα““ εἶπεν ,,T7usig ἐφικνούμεϑα τοῖς ἐγχειριδίοις 
τῶν πολεμίων "““ ἐγὼ δὲ καὶ τὸν λόγον ὁρῶ τὸν 4α- 
κωνικὸν βραχὺν μὲν εἶναι δοκοῦντα, μάλιστα δὲ τῶν 
πραγμάτων ἐφικνούμενον καὶ τῆς διανοίας ἁπτόμενον 

5τῶν ἀκροωμένων. Καὶ γὰρ 0 Δυκοῦργος αὐτὸς βραχυ-- 52 
λόγος τις ἔοικε γενέσϑαι καὶ ἀποφϑεγματικός, εἰ δεῖ 
τεκμαίρεσϑαι τοῖς ἀπομνημονεύμασιν" οἷόν ἐστι τὸ περὶ 
τὰς πολιτείας πρὸς τὸν ἀξιοῦντα ποιεῖν δημοκρατίαν ἐν 
τῇ πόλει" ,,20 γὰρ“. ἔφη ,,πρῶτος ἐν τῇ οἰκίᾳ Gov ποίη-- ὁ 

1060v δημοκρατίαν.““ Καὶ περὶ τῶν ϑυσιῶν πρὸς τὸν πυ-- 

ϑόμενον,. διὰ τί μικρὰς οὕτω καὶ εὐτελεῖς ἔταξεν “Ἵνα 
μή ποτε’ ἔφη «τιμῶντες τὸ ϑεῖον διαλίπωμεν.“ς Καὶ 
περὶ τῶν ἀϑλημάτων. ταῦτα μόνα μὴ κωλύσαντος ἀγω- 
νίξεσϑαι τοὺς πολίτας. ἐν οἷς χεὶρ οὐκ ἀνατείνεται. Φέ- 

15 ρονται δὲ αὐτοῦ καὶ δι᾽ ἐπιστολῶν ἀποκρίσεις τοιαῦται 
πρὸς τοὺς πολίτας. Πῶς ἂν πολεμίων ἔφοδον ἀλεξοί- 
μεϑα; ..4ν πτωχοὶ μένητε καὶ μὴ μέσδων ἅτερος ϑατέρω 
ἐρᾶτε qusv.«* Καὶ πάλιν περὶ τῶν τειχῶν" ,,OUx ἂν εἴη 
ἀτείχιστος πόλις. ἅτις ἀνδρείοις. καὶ ov πλένϑοις ἐστε-- 

20 φάνωται.““ Περὶ μὲν οὖν τούτων καὶ τῶν τοιούτων ἐπι- 
στολῶν οὔτε ἀπιστῆσαι ῥάδιον οὔτε πιστεῦσαι. 

ΧΧ. Τῆς δὲ πρὸς τὰ μήκη τῶν λόγων διαβολῆς δειγ-- 
ματα τοιαῦτα τῶν ἀποφϑεγμάτων ἐστί. Δεωνέδας ὃ 
βασιλεὺς ἀκαίρως τινὸς περὶ πραγμάτων οὐκ ἀχρήστων 

95 διαλεχϑέντος, .(Ὦ, ξένε": εἶπεν ..οὐκ ἐν δέοντι χρέῃ τῷ 
δέοντι.““ Χαρίλαος δὲ ὁ ἀδελφιδοῦς τοῦ “υκούργου περὶ 
τῆς ὀλιγότητος αὐτοῦ τῶν νόμων ἐρωτηϑεὶς εἶπεν, ὡς 
o λόγοις μὴ χρώμενοι πολλοῖς οὐδὲ νόμων δέονται 
πολλῶν. ᾿Δρχιδαμίδας δὲ μεμφομένων τινῶν Ἑκαταῖον 

ϑοτὸν iip: st ὅτι παραληφϑεὶς εἰς τὸ συσσίτιον οὐδὲν 
ἔλεγεν. yj ,,0 εἰδὼς“ ἔφη »»λόγον καὶ καιρὸν oiv. Ἢ δὲ 
τῶν πικρῶν ἔφην ἀπομνημονευμάτων οὐκ ἀμοιρεῖν χά-- 
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Q.vog , τοιαῦτ᾽ ἐστί. “Ἰημάρατος ἀνθρώπου πονηροῦ κό-- 

πτοντὸος αὐτὸν ἀκαίροις, ἐρωτήμασι καὶ δὴ τοῦτο πολ- 
λάκις ἐρωτῶντος, Τίς ἄριστος Σπαρτιατῶν; ἔφη" »Ὁ 

τὶν ἀνομοιότατος."“ "yt 02, ἐπαινούντων τινῶν τοὺς 
Ἠλείους ὡς καλῶς τὰ Ὀλύμπια καὶ δικαίως ἄγοντας , 5 

Καὶ ví uéya * ἔφη »Ἠλεῖοι ποιοῦντι δι᾿ ἐτῶν πέντε 
e μιᾷ χρώμενοι τᾷ δικαιοσύνᾳ;““ Θεόπομπος δὲ 
ξένου τινὸς εὔνοιαν ἐνδεικνυμένου καὶ φάσκοντος, ὡς 
παρὰ τοῖς αὑτοῦ πολίταις φιλολάκων καλεῖται, ,, Καλὸν 
ἦν voi εἶπεν ,,0 ξένε. φιλοπολέίταν καλεῖσϑαι.““ Πλει-- 
στῶναξ δὲ ὁ Παυσανίου δήτορος ᾿4ϑηναίου τοὺς Acxus- 
δαιμονίους ἀμαϑεῖς ἀποκαλοῦντος, ..Ὀρϑῶς“ ἔφη ..λέ- 
γεις" μόνοι γὰρ Ἑλλάνων ἄμμες οὐδὲν κακὸν μεμαϑή- 
καμὲν παρ᾽ ὑμῶν."“ ᾿'Δρχιδαμίδας δὲ πρὸς τὸν πυϑόμε-- 
vov, πόσοι εἰσὶ Σπαρτιᾶται. ,,Incvol εἶπεν ..ὦ ξένε, 
τοὺς κακοὺς ἀπερύκειν.““ Ἔστι δὲ καὶ τοῖς μετὰ παιδιᾶς 
εἰρημένοις vx αὐτῶν τεκχμήρασϑαι τὸν ἐϑισμόν. Εἰϑέ- 
ξοντο γὰρ μηδέποτε χρῆσϑαι τῷ λόγῳ παρέργως μηδὲ 
ἀφιέναι φωνὴν, ἥτις οὐκ ἁμῶς γέ πως εἶχέ τινος ϑεωρίας 

10 

ἀξίαν διάνοιαν. Ὁ μὲν γὰρ ἀκοῦσαι τοῦ μιμουμένου τὴν 90 
ἀηδόνα παρακαλούμενος, .. 4 ὐτᾶς“ ἔφη. ἄκουκα vijvag. 
ὁ δὲ ἀναγνοὺς τὸ ἐπίγραμμα τοῦτο 

Σβεννύντας ποτὲ τούσδε τυραννίδα χάλκεος Ἄρης 
εἷλε: Σελινοῦντος δ᾽ ἀμφὶ πύλας ἔϑανον. 

.»Ζικαίως“ εἶπε .,τεϑνάκαντι τοὶ ἄνδρες" ἔδει γὰρ ἀφέ- 25 
μὲν ὅλαν αὐτὰν κατακαᾶμεν.“ς Νεανίσκος δὲ πρὸς τὸν 
ἐπαγγελλόμενον αὐτῷ δώσειν ἀλεκτρυόνας ἀποϑνή- 
ὅκοντας ἐν τῷ μάχεσϑαι, ,, Μὴ σύ ye εἶπεν ,.«ἀλλὰ δὸς 
μου τῶν ἀποκχτεινόντων ἐν τῷ μάχεσϑαι.“ς Ἕτερος δέ τις 
ἰδὼν ἐν ἀποχωρήσει ϑακεύοντας ἐπὶ δίφρων &v99d-30 
πους, .. Μὴ γένοιτο“ εἶπεν ..ἐνταῦϑα καϑίσαι, ὅϑεν οὐκ 
ἔστιν ὑπεξαναστῆναι πρεσβυτέρῳ.“ Τὸ μὲν οὖν τῶν 
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ἀποφϑεγμάτων εἶδος ἦν τοιοῦτον, ὥστε καὶ λέγειν τινὰς 
οὐκ ἀτόπως, ὅτι μᾶλλόν ἐστι τὸ φιλοσοφεῖν ἢ τὸ φιλο- 
γυμναστεῖν λακωνίζειν. 

XXI. Ἡ δὲ περὶ τὰς ὁδὰς καὶ τα μέλη παίδευσις οὐχ 53 
ὃ ἧττον ἐσπουδάξετο τῆς ἐν τοῖς λόγοις εὐξηλίας καὶ καϑα- 
ριότητος, ἀλλὰ καὶ τὰ μέλη κέντρον εἶχεν ἐγερτικὸν ϑυ-' 
μοῦ καὶ παραστατικὸν ὁρμῆς ἐνθουσι ovg καὶ πραγμα-- 
τικῆς καὶ ἡ λέξις ἦν ἀφελὴς καὶ ἄϑρυπτος ἐπὶ πράγμασι 
σεμνοῖς καὶ ἠϑοποιοῖς. Ἔπαινοι γὰρ ἦσαν ὡς τὰ πολλὰ 

τοτῶν τεϑνηκότων ὑπὲρ τῆς Σπάρτης εὐδαιμονιξομένων, 
καὶ ψόγοι τῶν τρεσάντων, ὡς ἀλγεινὸν καὶ κακοδαίμονα 
βιούντων βίον. ἐπαγγελία τε καὶ μεγαλαυχία πρὸς ἀρε-- 
τὴν πρέπουσα ταῖς ἡλικίαις - ὧν ἕνεκα δείγματος οὐ χεῖ-- 
ρόν ἐστιν ἕν τι προενέγκασϑαι. Τριῶν γὰρ χορῶν κατὰ 

16 τὰς τρεῖς ἡλικίας συνισταμένων ἐν ταῖς ἑορταῖς, ὁ μὲν 
τῶν γερόντων ἀρχόμενος ἦδεν" 

"ἄμμες zt0x. ἦμες ἄλκιμοι νεανίαι. 
ὁ δὲ τῶν ἀκμαξόντων ἀμειβόμενος ἔλεγεν" 

ἄμμες δέ γ᾽ εἰμέν- αἰ δὲ λῇς. πεῖραν λαβέ. 
90 ὁ δὲ τρέτος ὁ τῶν παίδων" 

ἄμμες δέ γ᾽ ἐσσόμεσϑα πολλῷ κάρρονες. 
Ὅλως δὲ ἄν τις ἐπιστήσας τοῖς “ακωνικοῖς ποιήμασιν, 
ὧν ἔτι xa9' ἡμᾶς ἔνια διεσώξετο, καὶ τοὺς ἐμβατηρίους 
ῥυϑμοὺς ἀναλαβὼν, olg ἐχρῶντο πρὸς τὸν αὐλὸν ἐπά- 

95 γοντες τοῖς πολεμίοις, οὐ κακῶς ἡγήσαιτο καὶ τὸν Τέρ-- 
πανδρον καὶ τὸν Πίνδαρον τὴν ἀνδρείαν τῇ μουσικῇ 
συνάπτειν. Ὁ μὲν γὰρ οὕτως πεποίηκε περὶ τῶν Δακε-- 
δαιμονέων" 

Ἔνϑ᾽ αἰχμά τε νέων ϑάλλει καὶ μοῦσα λίγεια 
80 καὶ δέκα εὐρυάγυια — — 

Πίνδαρος δέφησιν: ἔνϑα βουλαὶ γερόντων 
καὶ νέων ἀνδρῶν ἀριστεύοντι αἰχμαὶ 
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καὶ χοροὶ καὶ Μοῦσα καὶ ἀγλαΐα. 
“Μουσικωτάτους γὰρ ἅμα καὶ πολεμικωτάτους ἀποφαί- 
νουσιν αὐτούς" 

Ῥέπει γὰρ ἄντα τῶ σιδάρω τὸ καλῶς κιϑαρίσδεν, 
ὡς ὃ Πακωνικὸς ποιητὴς εἴρηκε. Καὶ γὰρ ἐν ταῖς μάχαις 5 
προεϑύετο ταῖς Μούσαις ὁ βασιλεὺς ἀναμιμνήσκων, ὡς 
ἔοικε, τῆς παιδείας καὶ τῶν κρίσεων, ἵνα ὦσι πρὄχειροι 
παρὰ τὰ δεινὰ καὶ λόγου τινὸς ἀξίας παρέχωσι τὰς πράξεις 
τῶν μαχομένων. 

XXII. Τύτε δὲ καὶ τοῖς νέοις τὰ σκληρότατα τῆς ἀγω--τὸ 
γῆς ἐπανιέντες οὐκ ἐκώλυον καλλωπίζεσϑαι περὶ κόμην 
καὶ κόσμον ὅπλων καὶ ἱματίων, χαίροντες, ὥσπερ ἵπποις, 
γαυριῶσι καὶ φρυαττομένοις πρὸς τοὺς ἀγῶνας. Διὸ 
κομῶντες εὐθὺς ἐκ τῆς τῶν ἐφήβων ἡλικίας μάλιστα περὶ 
τοὺς κινδύνους ἐθεράπευον τὴν κόμην λιπαράν τε φαί- 15 
νεσϑαι καὶ διακεχριμένην, ἀπομνημονεύοντές τινα καὶ 
“υκούργου λόγον περὶ τῆς κόμης. ὅτι τοὺς μὲν καλοὺς 
εὐπρεπεστέρους ποιεῖ. τοὺς δὲ αἰσχροὺς φοβερωτέρους. 
Ἐχρῶντο δὲ καὶ γυμνασίοις μαλακωτέροις παρὰ τὰς στρα-- 
τείας, καὶ τὴν ἄλλην δίαιταν οὐχ οὕτω κεκολασμένην 20 
οὐδ᾽ ὑπεύϑυνον τοῖς νέοις παρεῖχον. ὥστε μόνοις &v 
ϑροώπων ἐκείνοις τῆς εἰς τὸν πόλεμον ἀσκήσεως ἀνά 
παυσιν εἶναι τὸν πόλεμον. Ἤδη δὲ συντεταγμένης τῆς 
φάλαγγος αὐτῶν καὶ τῶν πολεμίων ὁρώντων O βα- 
σιλεὺς ἅμα τήν τε χίμαιραν ἐσφαγιάξετο καὶ στεφανοῦ-- 36 
σϑαι παρήγγελλε πᾶσι καὶ τοὺς αὐλητὰς αὐλεῖν ἐκέλευε 
τὸ Καστόρειον u£Aog* ἅμα δ᾽ ἐξῆρχεν ἐμβατηρίου παιᾶ- 
νος, ὥστε σεμνὴν ἅμα καὶ καταπληκτικὴν τὴν ὄψιν εἶναι 
QvOug τε πρὸς τὸν αὐλὸν ἐμβαινόντων καὶ μήτε διά- 
σπασμα ποιούντων ἐν τῇ φάλαγγι μήτε ταῖς ψυχαῖς 90-30 
ρυβουμένων, ἀλλὰ πρῴος καὶ ἱλαρῶς ὑπὸ τοῦ μέλους 
ἀγομένων ἐπὶ τὸν κίνδυνον. Οὔτε γὰρ φόβον οὔτε ϑυμὸν 
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ἐγγίνεσϑαι πλεονάξοντα τοῖς οὕτω διακειμένοις εἰκός 
ἐστιν, ἀλλ᾿ εὐσταϑὲς φρόνημα uev. ἐλπίδος καὶ ϑράσους, 
ὡς τοῦ ϑεοῦ συμπαρόντος. Ἐχώρει δὲ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ 
τοὺς πολεμίους ἔχων μεϑ' ἑαυτοῦ στεφανίτην ἀγῶνα 

νενικηκότα. Καί φασί γέ τινά χρημάτων πολλῶν ἐν 5: 
Ὀλυμπίοις διδομένων αὐτῷ μὴ δεξάμενον, ἀλλὰ πολλῷ 
πόνῳ καταπαλαίσαντα᾽ τὸν ἀνταγωνιστὴν, ὥς τις σον 
αὐτῷ... Τί σοι πλέον. ὦ Δάκων, γέγονε διὰ τῆς νίκης 5“ 
φάναι μειδιάσαντα... ; I1gà τοῦ βασιλέως τεταγμένος μα- 

10 χοῦμαι τοῖς πολεμίοις." Τρεψάμενοι δὲ καὶ νικήσαντες 
ἐδίωκον ὅσον ἐκβεβαιώσασϑαι τὸ νίκημα τῇ φυγῇ τῶν 
πολεμίων, εἶτα εὐϑὺς ἀνεχώρουν, οὔτε γενναῖον οὔτε 
Ἑλληνικὸν ἡγούμενοι κόπτειν καὶ φονευειν ἀπολεγομέ- 

νους καὶ παρακεχωρηκότας. Ἦν δὲ οὐ μόνον καλὸν 
Ιϑτοῦτο καὶ μεγαλόψυχον, ἀλλὰ καὶ χρήσιμον. Εἰδότες 

γὰρ οἵ μαχόμενοι πρὸς αὐτοὺς, ὅτι τοὺς ὑφισταμένους 
ἀναιροῦσι. φείδονται δὲ τῶν ἐνδιδόντων, τοῦ μένειν τὸ 
φεύγειν ἡγοῦντο λυσιτελέστερον. 

XXIII. «Αὐτὸν δὲ τὸν “υκοῦργον Ἱππίας μὲν ὁ σοφι-- 
90 στὴς πολεμικώτατόν φησι γενέσϑαι καὶ πολλῶν ἔμπειρον 

στρατειῶν, Φιλοστέφανος δὲ καὶ τὴν κατ᾽ οὐλαμοὺς τῶν 
ἱππέων διανομὴν Avxovoyo προστίϑησιν" εἶναι δὲ τὸν οὐ- 
λαμὸν, ὡς ἐκεῖνος συνέστησεν, ἱππέων πεντήκοντα πλῆ- 
ϑὸς ἐν τετραγώνῳ σχήματι τεταγμένων. Ὁ δὲ Φαληρεὺς 

25 Ζ“ημήτριος, οὐδεμιᾶς ἁψάμενον πολεμικῆς πράξεως ἐν 
εἰρήνῃ καταστήσασϑαι τὴν πολιτείαν. Ἔοικε δὲ καὶ τῆς 
Ὀλυμπιακῆς ἐκεχειρίας ἡ ἐπίνοια πράου καὶ πρὸς εἰρή- 
νὴν οἰκείως ἔχοντος ἀνδρὸς εἶναι. Καίτοι φασί τινες, 
ὡς Ἕρμιππος μνημονεύει. τὸν Δυκοῦργον οὐ προσέχειν 

30 οὐδὲ κοινωνεῖν ἐν ἀρχῇ τοῖς περὶ τὸν Ἴφιτον, ἀλλὰ τυγ- 
χάνειν ἄλλως ἐπιδημοῦντα καὶ ϑεώμενον ἀκοῦσαι δὲ 
φωνὴν ὥσπερ ἀνθρώπου τινὸς ἐξόπισϑεν ἐπιτιμῶντος 
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αὐτῷ καὶ ϑαυμάξοντος. ὅτι τοὺς πολίτας οὐ προτρέπεται 
κοινωνεῖν τῆς πανηγύρεως: ὡς δὲ μεταστραφέντος οὐδα-- 
μοῦ φανερὸς ὁ φϑεγξάμενος ἦν, ϑεῖον ἡγησάμενον, οὕτω 
πρὸς τὸν Ἴφιτον τραπέσϑαι καὶ συνδιακοσμήσαντα τὴν 
ἑορτὴν ἐνδοξοτέραν καὶ βεβαιοτέραν καταστῆσαι. 5 

XXIV. 'H δὲ παιδεία μέχρι τῶν ἐνηλίκων διέτεινεν. 
Οὐδεὶς γὰρ ἦν ἀφειμένος ὡς ἐβούλετο ξῆν. ἀλλ᾽ οἷον ἐν 
στρατοπέδῳ τῇ πόλει καὶ δίαιταν ἔχοντες ὡρισμένην καὶ 
διατριβὴν περὶ τὰ κοινὰ καὶ ὅλως νομίξοντες οὐχ αὑτῶν, 
ἀλλὰ τῆς πατρίδος εἶναι διετέλουν, εἰ μή τι πράττειν 10 
ἕτερον εἴη προστεταγμένον ἐπισκοποῦντες τοὺς παῖδας 
καὶ διδάσκοντές τι τῶν χρησίμων ἢ μανϑάνοντες αὐτοὶ 
παρὰ τῶν πρεσβυτέρων. Καὶ γὰρ ἕν τι τοῦτο τῶν καλῶν 
ἦν καὶ μακαρίων, ἃ παρεσκεύασε τοῖς ἑαυτοῦ πολίταις 
0 Δυκοῦργος, ἀφϑονία σχολῆς. οἷς τέχνης μὲν ἅψασϑαι 15 
βαναύσου τὸ παράπαν οὐκ ἐφεῖτο, χρηματισμοῦ δὲ 
συναγωγὴν ἔχοντος ἐργώδη καὶ πραγματείαν οὐδ᾽ ὁτιοῦν 
ἔδει διὰ τὸ κομιδῇ τὸν πλοῦτον ἄξηλον γεγονέναι καὶ 
ἄτιμον. Οἱ δὲ εἵλωτες αὐτοῖς εἰργάξοντο τὴν γῆν ἀπο-- 
φορὰν τὴν εἰρημένην τελοῦντες. Ἐπιδημῶν δέ τις 30 
«ϑήνησι δικαστηρίων ὄντων καὶ πυϑόμενός τινα δίκην 
ἀργίας ὠφληκχότα βαδίζειν ἀϑυμοῦντα καὶ προπεμπόμε-- 
νον ὑπὸ τῶν φίλων συναχϑομένων καὶ βαρέως φερόντων, 
ἐδεῖτο δεῖξαι τοὺς συμπαρόντας αὐτῷ, τίς ἐστιν ὁ τὴν 
ἐλευϑερίας ἑαλωκὼς δίκην. Οὕτω δουλοπρεπὲς ἡγοῦντο 95 
τὴν περὶ τὰς τέχνας καὶ τὸν χρηματισμὸν ἀσχολίαν. AL 
καὶ δὲ, ὡς εἰκός, ἐξέλιπον ἅμα τῷ νομίσματι, μήτε πλεο-- 
νεξίας μήτε ἀπορίας αὐτοῖς παρούσης, ἰσότητος δὲ ἐν 
εὐπορίᾳ καὶ δαστώνης δὲ εὐτέλειαν γεγενημένης. Χοροὶ 
δὲ καὶ ϑαλίαι καὶ εὐωχίαι καὶ διατριβαὶ περί τε ϑήρας 80 
καὶ γυμνάσια καὶ λέσχας τὸν ἅπαντα χρόνον ἐπεχωρέαξον, 
ὅτε μὴ στρατευόμενοι τύχοιεν. 
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XXV. Οἱ μέν γε νεώτεροι τριάκοντα ἐτῶν τὸ παράπαν 
οὐ κατέβαινον εἰς ἀγοράν, ἀλλὰ διὰ τῶν συγγενῶν καὶ ὅ 
τῶν ἐραστῶν ἐποιοῦντο τὰς ἀναγκαίας οἰκονομίας. Τοῖς 
δὲ πρεσβυτέροις αἰσχρὸν ἦν συνεχῶς ὁρᾶσϑαι περὶ ταῦτα 

δδιατρίβουσιν. ἀλλὰ μὴ τὸ πλεῖστον τῆς ἡμέρας περὶ τὰ 
γυμνάσια καὶ τὰς καλουμένας λέσχας ἀναστρέφεσϑαι. 
Καὶ γὰρ εἰς ταύτας συνιόντες ἐπιεικῶς ἐσχόλαξον μετ᾽ 
ἀλλήλων, οὐδενὸς μεμνημένοι τῶν πρὸς χρηματισμὸν. ἢ 

χρείαν ἀγοραῖον συντελούντων. ἀλλὰ τὸ πλεῖστον ἦν 

ιοτῆς τοιαύτης διατριβῆς ἔργον ἐπαινεῖν τι τῶν καλῶν ἢ 

τῶν αἰσχρῶν ψέγειν μετὰ παιδιᾶς καὶ γέλωτος ἐλαφρῶς 
ὑποφέροντος εἰς νουϑεσίαν καὶ διόρϑωσιν. Οὐδὲ γὰρ 
αὐτὸς ἦν ἀκράτως αὐστηρὸς ὁ “υκοῦργος" ἀλλὰ καὶ τὸ 
τοῦ Γέλωτος ἀγαλμάτιον ἐκεῖνον ἱδούσασϑαι Σωσίβιος 

I5 ἱστορεῖ, τὴν παιδιὰν, ὥσπερ ἥδυσμα τοῦ πόνου καὶ τῆς 
διαίτης, ἐμβαλόντα κατὰ καιρὸν εἰς τὰ συμπόσια καὶ τὰς 
τοιαύτας διατριβάς. Τὸ δὲ ὅλον εἴϑιξε τοὺς πολίτας μὴ 
βούλεσϑαι μηδὲ ἐπίστασϑαι κατ᾽ ἰδίαν £v, ἀλλ ὥσπερ 
τὰς μελίττας τῷ κοινῷ συμφυεῖς ὄντας ἀεὶ καὶ μετ᾽ ἀλλή-- 

ὁολῶν £(Aovu£vovg περὶ τὸν ἄρχοντα, μικροῦ δεῖν ἐξεστῶ-- 
τας ἑαυτῶν oz ἐνθουσιασμοῦ καὶ φιλοτιμίας, ὅλους εἶναι 
τῆς πατρίδος. ὡς ἔστι καὶ φωναῖς τισιν αὐτῶν ἀπο- 
ϑεωρῆσαι τὴν διάνοιαν. Ὁ μὲν γὰρ Παιδάρητος οὐκ 
ἐγκριϑεὶς εἰς τοὺς τριακοσίους ἀπήει μάλα φαιδρὸς, 

25 ὥσπερ χαίρων, ὅτι βελτίονας αὐτοῦ τριακοσίους ἡ πόλις 
ἔχει" Πιολυκχρατίδας δὲ ὁ πρεσβεύων πρὸς τοὺς βασιλέως 
στρατηγοὺς μεϑ' ἑτέρων. ἐρομένων αὐτῶν, πότερον ἰδέᾳ 
πάρεισιν ἢ δημοσίᾳ πεμφϑέντες, εἶπεν. dina τύχωμεν, 

δημοσίᾳ, αἴκα ἀποτύχωμεν, ἰδίᾳ.“ ἫἪ δὲ Βρασίδου 
80 μήτηρ ᾽'Δργιλεωνὶς, ὡς ἀφικόμενοί τινες εἰς “ακεδαίμονα 

τῶν ἐξ ̓ ἀμφιπόλεως εἰσῆλθον πρὸς αὐτήν, ἠρώτησεν, εἰ 
καλῶς ὁ Βρασίδας ἀπέϑανε καὶ τᾶς Σπάρτας ἀξίως" 
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μεγαλυνόντων δὲ ἐκείνων τὸν ἄνδρα καὶ λεγόντων, ὡς 
οὐκ ἔχει τοιοῦτον ἄλλον ἡ Σπάρτη" ,, Μὴ λέγετε“ εἶπεν 
,0 ξένοι- καλὸς μὲν γὰρ ἦν καὶ ἀγαϑὸς ὁ Βρασίδας, 
πολλοὺς δὲ ἄνδρας “ακεδαίμων ἔχει τήνου κάρρονας."“ 

XXVI. Τοὺς δὲ γέροντας αὐτὸς μὲν, ὡς εἴρηται, xov-5 
ἔστησε τὸ πρῶτον ἐκ τῶν μετασχόντων τοῦ βουλεύματος" 
ὕστερον δὲ ἀντὶ τοῦ τελευτῶντος ἔταξε καϑιστάναι τὸν 
ἄριστον ἀρετῇ κριϑέντα τῶν ὑπὲρ ἑξήκοντα ἔτη yeyovo- 
των. Καὶ μέγιστος ἐδόκει τῶν ἐν ἀνθρώποις ἀγώνων 
οὗτος εἶναι καὶ περιμαχητότατος- οὐ γὰρ ἐν ταχέσι 10 
τάχιστον οὐδ᾽ ἐν ἰσχυροῖς ἰσχυρότατον, ἀλλ᾽ ἐν ἀγαϑοῖς καὶ 
σώφροσιν ἄριστον καὶ σωφρονέστατον ἔδει κριϑέντα νι-- 
κητήριον ἔχειν τῆς ἀρετῆς διὰ βίου τὸ σύμπαν, ὡς εἰπεῖν, 
κράτος ἐν τῇ πολιτείᾳ, κύριον ὄντα καὶ ϑανάτου καὶ 
ἀτιμίας καὶ ὅλως τῶν μεγίστων. Ἐγίνετο δὲ ἡ κρίσις 15 
τόνδε τὸν τρόπον. Ἐκκλησίας ἀϑροισϑείσης ἄνδρες 
αἵρετοὶ καϑείργνυντο πλησίον εἰς οἴκημα, τὴν μὲν ὄψιν 
οὐχ ὁρῶντες οὐδὲ ὁρώμενοι, τὴν δὲ κραυγὴν μόνον 
ἀκούοντες ἐκκλησιαζόντων. Βοῇ γὰρ ὡς τἄλλα καὶ τοὺς 
ἁμιλλωμένους ἔκρινον, οὐχ ὁμοῦ πάντων, ἀλλ᾽ ἑκάστου 30 
κατὰ κλῆρον εἰσαγομένου καὶ σιωπῇ διαπορευομένου τὴν 
ἐκκλησίαν. Ἔχοντες οὖν οἵ κατάκλειστοι γραμματεῖα 
«c9 ἕκαστον ἐπεσημαίνοντο τῆς κραυγῆς τὸ μέγεϑος, 

οὐκ εἰδότες, ὅτῳ γένοιτο, πλὴν ὅτι πρῶτος ἢ δεύτε-- 
ρος ἢ τρίτος ἢ ὁποστοσοῦν εἴη τῶν εἰσαγομένων. Ὅτῳ 25 
δὲ πλείστη γένοιτο καὶ μεγίστη, τοῦτον ἀνηγόρευον. 
Ὁ δὲ στεφανωσάμενος περιῇει τοὺς ϑεούς" εἵποντο δὲ 
πολλοὶ νέοι ξηλοῦντες τὸν ἄνδρα καὶ μεγαλύνοντες, 
πολλαί τε γυναῖκες ἐγκωμιάξουσαι δι’ ὠδῆς τὴν ἀρετὴν 

6 καὶ τὸν βίον εὐδαιμονίξζουσαι. Τῶν δὲ ἐπιτηδείων ἕκα-- 80 
στος αὐτῷ δεῖπνον παρατιϑεὶς ἔλεγεν. ὅτι ἡ πόλις ταύτῃ 
τιμᾷ τῇ τραπέξη. Περιελϑὼν δὲ εἰς τὸ συσσίτιον ἀπῇει" 
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καὶ τὰ μὲν ἄλλα ἐγένετο συνήϑως, δευτέρας δὲ μερίδος 
αὐτῷ παρατεϑείσης ἐφύλαττεν ἀράμενος" καὶ μετὰ το 
δεῖπνον ἐπὶ ταῖς ϑύραις τοῦ j φιδιτίου τῶν οἰκείων παρου-- 
σῶν γυναικῶν ἣν μάλιστα τυγχάνοι τιμῶν προσεκαλεῖτο, 

δ καὶ διδοὺς τὴν μοῖραν ἔλεγεν ὅτι ταύτην αὐτὸς λαβὼν 
ἀριστεῖον ἐχείνῃ δίδωσιν, ὥστε κἀκείνην ξηλουμένην 
ὑπὸ τῶν ἄλλων προπέμπεσϑαι γυναικῶν. 

XXVII. Καὶ μὴν καὶ τὰ περὶ τὰς ταφὰς ἄριστα διεκό-- 
σμησεν αὐτός. Πρῶτον μὲν γὰρ ἀνελὼν δεισιδαιμονίαν 

ιοἅπασαν ἐν τῇ πόλει ϑάπτειν τοὺς νεκροὺς καὶ πλησίον 

ἔχειν τὰ μνήματα τῶν ἱερῶν οὐκ ἐκώλυσε, συντρόφους 
ποιῶν ταῖς τοιαύταις ὄψεσι καὶ συνήϑεις τοὺς νέους, 

ὥστε μὴ ταράττεσϑαι μηδ᾽ ὀρρωδεῖν τὸν ϑάνατον ὡς 
μἱιαίνοντα τοὺς ἁψαμένους νεκροῦ σώματος ἢ διὰ τάφων 

15 διελϑόντας. Ἔπειτα συνθάπτειν οὐδὲν εἴασεν. ἀλλὰ ἐν 

φοινικίδι καὶ φύλλοις ἐλαίας ϑέντες τὸ σῶμα περιέστελ-- 
λον. Ἐπιγράψαι δὲ τοὔνομα ϑάψαντας οὐκ ἐξῆν τοῦ 
νεκροῦ, πλὴν ἀνδρὸς ἐν πολέμῳ καὶ γυναικὸς τῶν ἱερῶν 
ἀποϑανόντων. Χρόνον δὲ πένϑους ὀλίγον προσώρισεν, 

90 ἡμέρας ἕνδεκα" τῇ δὲ δωδεκάτῃ ϑύσαντας ἔδει ΖΙήμητρι 
λύειν τὸ πάϑος. Οὐδὲν γὰρ ἦν ἀργὸν οὐδὲ ἀφειμένον, 
ἀλλὰ πᾶσι κατεμίγνυε τοῖς ἀναγκαίοις ἀρετῆς τινα ξῆλον 
ἢ “κακίας διαβολήν: καὶ κατεπύκνου παραδειγμάτων 
πλήϑει τὴν πόλιν, οἷς ἀναγκαῖον ἦν ἐντυγχάνοντας ἀεὶ 

οἡ καὶ συντρεφομένους ἄγεσϑαι καὶ κατασχηματίξζεσϑαι 
ἰόντας πρὸς τὸ καλόν. Ὅϑεν οὐδ᾽ ἀποδημεῖν ἔδωκε τοῖς 
βουλομένοις καὶ πλανᾶσϑαι ξενικὰ συνάγοντας ἤϑη καὶ 
μιμήματα βίων ἀπαιδεύτων καὶ πολιτευμάτων διαφόρων. 
Αλλὰ καὶ τοὺς ἀϑροιξομένους ἐπὶ οὐδενὶ χρησίμῳ καὶ 

30 παρεισρέοντας εἰς τὴν πόλιν ἀπήλαυνεν, οὐχ, ὡς Govxv- 
δίδης φησί, δεδιὼς μὴ τῆς πολιτείας μιμηταὶ γένωνται 
καὶ πρὸς ἀρετήν τι χρήσιμον ἐκμάϑωσιν, ἀλλὰ μᾶλλον 
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ὅπως μὴ διδάσκαλοι κακοῦ τινος ὑπάρξωσιν. “Ἵμα γὰρ 
ξένοις σώμασιν ἀνάγκη λόγους ἐπεισιέναι ξένους" λόγοι 
δὲ καινοὶ κρίσεις καινὰς ἐπιφέρουσιν. ἐξ ὧν ἀνάγκη 
πάϑη πολλὰ φύεσϑαι καὶ προαιρέσεις ἀπᾳδούσας πρὸς 
τὴν καϑεστῶσαν πολιτείαν, ὥσπερ ἁρμονίαν. zhió μᾶλ--ὅ 
λον gero χρῆναι φυλάττειν τὴν πόλιν ὅπως ἠϑῶν οὐκ 
ἀναπλησϑήσεται πονηρῶν ἢ σωμάτων νοσερῶν ἔξωϑεν 
ἐπεισιόντων. 

ΧΧΥΠΙ. Ἐν μὲν οὖν τούτοις οὐδέν ἐστιν ἀδικίας ἴχνος 

οὐδὲ πλεονεξίας, ἣν ἐγκαλοῦσιν ἔνιοι τοῖς Δυκούργου 10 
νόμοις, ὡς ἱκανῶς ἔχουσι πρὸς ἀνδρείαν, ἐνδεῶς δὲ πρὸς 
δικαιοσύνην. 'H δὲ καλουμένη κρυπτεία παρ᾽ αὐτοῖς, 
εἴ γε δὴ τοῦτο τῶν “υκούργου πολιτευμάτων ἕν ἐστιν, 
ὡς ̓ Δριστοτέλης ἱστόρηκε, ταύτην ἂν εἴη καὶ τῷ Πλάτωνι - 

περὶ τῆς πολιτείας καὶ τοῦ ἀνδρὸς ἐνειργασμένη δόξαν. 15 
Ἦν δὲ τοιαύτη" τῶν νέων ot ἄρχοντες. διὰ χφόνου τοὺς 
μάλιστα νοῦν ἔχειν δοκοῦντας εἰς τὴν χώραν ἄλλως 

ἐξέπεμπον. ἔχοντας ἐγχειρίδια καὶ τροφὴν ἀναγκαίαν, 
ἄλλο δὲ οὐδέν. οἱ δὲ μεϑ' ἡμέραν μὲν εἰς ἀσυνδήλους 
διασπειρόμενοι τόπους ἀπέχρυπτον ἑαυτοὺς καὶ &v-20 

ἐπαύοντο. νύκτωρ δὲ κατιόντες εἰς τὰς ὁδοὺς τῶν εἴλώ-- 

τῶν τὸν ἁλισκόμενον ἀπέσφαττον. Πολλάκις δὲ καὶ 
τοὺς ἀγροὺς ἐπιπορευόμενοι τοὺς δωμαλεωτάτους καὶ 
κρατίστους αὐτῶν ἀνήρουν. Ὥσπερ καὶ Θουκυδέδης ἐν 
τοῖς Πελοποννησιακοῖς ἱστορεῖ, τοὺς ém ἀνδρείᾳ προ- 25 

7 κριϑέντας ὑπὸ τῶν Σπαρτιατῶν στεφανώσασϑαι μὲν ὡς 

ἐλευϑέρους γεγονότας καὶ περιελϑεῖν τὰ τῶν ϑεῶν ἱερά, 

μικρὸν δὲ ὕστερον ἅπαντας ἀφανεῖς γενέσϑαι : πλείονας 
ἢ δισχιλίους ὄντας, ὡς μήτε παραχρῆμα μήτε ὕστερον 
ἔχειν τινὰ λέγειν. τῷ τρόπῳ διεφϑάρησαν. ᾿Δριστοτέλης 80 
δὲ μάλιστά φησι καὶ τοὺς ἐφόρους. ὅταν εἰς τὴν ἀρχὴν 
καταστῶσι πρῶτον. τοῖς εἵλωσι καταγγέλλειν πόλεμον, 
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ὅπως εὐαγὲς ἡ τὸ ἀνελεῖν. Καὶ τἄλλα δὲ τραχέως προσε- 
φέροντο καὶ σκληρῶς αὐτοῖς ὥστε καὶ πίνειν ἀναγ-- 
κάξοντες πολὺν ἄκρατον εἰς τὰ συσσίτια παρεισῆγον, 
ἐπιδεικνύμενοι τὸ μεϑύειν οἷόν ἐστι τοῖς νέοις. Καὶ 

δ δὰς ἐκέλευον ἄδειν καὶ χορείας χορεύειν ἀγεννεῖς καὶ 
καταγελάστους, ἀπέχεσϑαι δὲ τῶν ἐλευϑέρων. Διὸ καί 
φασιν ὕστερον ἐν τῇ Θηβαίων εἰς τὴν Δακωνικὴν στρα- 
τείᾳ τοὺς ἁλισκομένους εἵλωτας κελευομένους ἄδειν τὰ 
Τερπάνδρου καὶ AAxuavog καὶ Σπένδοντος τοῦ Δάκωνος 

10 παραιτεῖσϑαι, φάσκοντας οὐκ ἐθέλειν τοὺς δεσποσύνους. 
Ὥστε τοὺς λέγοντας, ἐν Δακεδαίμονι καὶ τὸν ἐλεύϑερον 
μάλιστα ἐλεύϑερον εἶναι καὶ τὸν δοῦλον μάλιστα δοῦλον, 
οὐ φαύλως τεϑεωρηκέναι τὴν διαφοράν. Τὰς μὲν οὖν 
τοιαύτας χαλεπότητας ὕστερον ἐγγενέσϑαι τοῖς Σπαρτιά-- 

15 ταις νομίζω, μάλιστα μετὰ τὸν μέγαν σεισμόν, ᾧ συνεπι-- 
ϑέσϑαι τοὺς εἵλωτας μετὰ Μεσσηνίων ἵστοροῦσι καὶ 

πλεῖστα κακὰ τὴν χώραν ἐργάσασϑαι καὶ μέγιστον τῇ 
πόλει περιστῆσαι κίνδυνον. Οὐ γὰρ ἂν ἔγωγε προσ-- 
ϑείην Δυκούργῳ μιαρὸν οὕτω τῆς κρυπτείας ἔργον 

20 ἀπὸ τῆς ἄλλης αὐτοῦ πραότητος καὶ δικαιοσύνης τεκμαι-- 
ρόμενος τὸν τρόπον, ᾧ καὶ τὸ δαιμόνιον ἐπεμαρτύρησε. 

XXIX. Κατειλημμένων δὲ τοῖς ἐθισμοῖς ἤδη τῶν xv- 
ριωτάτων ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ τῆς πολιτείας ἐκτεϑραμμένης 
ἵχανῶς καὶ δυναμένης φέρειν ἑαυτὴν καὶ σώξειν δι ἑαυ-- 

25 τῆς, ὥσπερ 0 Πλάτων φησὶν ἐπὶ τῷ κόσμῳ γενομένῳ καὶ 
κινηϑέντι τὴν πρώτην κίνησιν εὐφρανϑῆναι τὸν ϑεὸν, 
οὕτως ἀγασϑεὶς καὶ ἀγαπήσας τὸ τῆς νομοϑεσίας κάλλος 
καὶ μέγεϑος ἐν ἔργῳ γενομένης καὶ ὁδῷ βαδιξούσης 
ἐπεθύμησεν, ὡς ἀνυστὸν ἐξ ἀνθρωπίνης προνοίας, 

80 ἀϑάνατο;» αὐτὴν ἀπολιπεῖν καὶ ἀκίνητον εἰς τὸ μέλλον. 
Συναγαγὼν οὖν ἅπαντας εἰς ἐκκλησίαν τὰ μὲν ἄλλα με- 
τρίως ἔχειν ἔφη καὶ ἱκανῶς πρὸς εὐδαιμονίαν καὶ ἀρετὴν 
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τῆς πόλεως, ὃ δὲ κυριώτατόν ἐστι καὶ μέγιστον οὐκ ἂν 
ἐξενεγκεῖν πρότερον πρὸς αὐτοὺς ἢ χφήσασϑαι τῷ ϑεῷ. 

Δεῖν οὖν ἐκείνους ἐμμένειν τοῖς καϑεστῶσι νόμοις καὶ 
μηδὲν ἀλλάσσειν μηδὲ μετακινεῖν, ἕως ἐπάνεισιν ἔκ 
Δελφῶν αὐτός" ἐπανελϑὼν γὰρ ὅτι ἂν τῷ ϑεῷ δοκῇϑ 
ποιήσειν. Ὁμολογούντων δὲ πάντων καὶ κελευόντων 
βαδίζειν, ὅρκους λαβὼν παρὰ τῶν βασιλέων καὶ τῶν 
γερόντων. ἔπειτα παρὰ τῶν ἄλλων πολιτῶν, ἐμμενεῖν 
καὶ χρήσεσϑαι τῇ καϑεστώσῃ πολιτείᾳ μέχρις ἂν ἐπαν-- 
ἔλθῃ ὃ Δυκοῦργος. ἀπῆρεν εἰς ΖΦελφούς. Παραγενόμε-- 10 
νος δὲ πρὸς τὸ μαντεῖον καὶ τῷ ϑεῷ ϑύσας ἠρώτησεν, εἰ 
χαλῶς οἱ νόμοι καὶ ἱκανῶς πρὸς εὐδαιμονίαν καὶ ἀρετὴν 
πόλεως κείμενοι τυγχάνουσιν. ᾿“ποκριναμένου δὲ τοῦ 
ϑεοῦ καὶ τοὺς νόμους καλῶς κεῖσϑαι καὶ τὴν πόλιν ἐν-- 
δοξοτάτην διαμενεῖν τῇ “υκούργου χρωμένην πολιτείᾳ, 15 
τὸ μάντευμα γραψάμενος εἰς Σπάρτην ἀπέστειλεν. 40-- 
τὸς δὲ τῷ ϑεῷ πάλιν ϑύσας καὶ τοὺς φίλους ἀσπασάμε-- 
νος καὶ τὸν υἱόν, ἔγνω μηκέτι τοῖς πολίταις ἀφεῖναι τὸν 
ὅρκον, αὐτοῦ δὲ καταλῦσαι τὸν βίον ἑκουσίως. ἡλικίας 
γεγονώς. ἐν ἡ καὶ βιοῦν ἔτι καὶ πεπαῦσϑαι βουλομένοις 20 
ὡραῖόν ἐστι καὶ τῶν περὶ αὐτὸν ἱκανῶς πρὸς εὐδαιμο-- 
νίαν ἔχειν δοκούντων. Ἐτελεύτησεν οὖν ἀποκαρτερή-- 

δϑσας, ἡγούμενος χρῆναι τῶν πολιτικῶν ἀνδρῶν μηδὲ τὸν 
ϑάνατον ἀπολίτευτον εἶναι μηδὲ ἀργὸν τὸ τοῦ βίου 
τέλος, ἀλλ᾽ ἐν ἀρετῆς μερίδι καὶ πράξεως γενόμενον. 35 
Αὐτῷ τε γὰρ ἐξειργασμένῳ τὰ κάλλιστα τὴν τελευτὴν ὡς 
ἀληϑῶς ἐπιτελείωσιν εἶναι τῆς εὐδαιμονίας καὶ τοῖς πο-- 
λέταις ὧν διὰ τοῦ βίου παρεσκεύασε καλῶν καὶ ἀγαϑῶν 
φύλακα τὸν ϑάνατον ἀπολείψειν, ὀμωμοκόσι χρῆσϑαι 
τῇ πολιτείᾳ μέχρις ἂν ἐκεῖνος ἐπανέλθῃ. Καὶ οὐ διεψεύ--80 
σϑη τῶν λογισμῶν - τοσοῦτον ἐπρώτευσεν ἡ πόλις τῆς 
Ἑλλάδος εὐνομίᾳ καὶ δόξῃ, χρόνον ἐτῶν πεντακοσίων 

PLUT. viT. I. 8 
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τοῖς “υκούργου χρησαμένη νόμοις, ovg δεκατεσσάρων 
βασιλέων μετ᾽ ἐκεῖνον sig ἅγιν τὸν ᾿Δρχιδάμου γενομέ- 
νῶν οὐδεὶς ἐκίνησεν. 'H γὰρ τῶν ἐφόρων κατάστασις 
οὐκ ἄνεσις ἦν, ἀλλ᾽ ἐπίτασις τῆς πολιτείας, καὶ δοκοῦσα 

δπρὸς τοῦ δήμου γεγονέναι σφοδροτέραν ἐποίησε την 
ἀριστοκρατίαν. 

XXX. Ἄγιδος δὲ βασιλεύοντος εἰσερρύη νόμισμα 
πρῶτον εἰς τὴν Σπάρτην καὶ μετὰ τοῦ νομίσματος πλεο-- 
νεξία καὶ πλούτου ξῆλος ἐπέβη διὰ “ύσανδρον, ὃς αὐτὸς 

10 ὧν ἀνάλωτος ὑπὸ χρημάτων ἐνέπλησε τὴν πατρίδα φιλο-- 
πλουτίας καὶ τρυφῆς, χρυσὸν καὶ ἄργυρον ἐκ τοῦ πολέ- 
μου καταγαγὼν καὶ τοὺς “υκούργου καταπολιτευσάμε-- 
vog νόμους. Ὧν ἐπικρατούντων πρότερον οὐ πόλεως 
ἡ Σπάρτη πολιτείαν, ἀλλ᾽ ἀνδρὸς ἀσκητοῦ καὶ σοφοῦ 

15 βίον ἔχουσα, μᾶλλον δ᾽, ὥσπερ οἵ ποιηταὶ τὸν Ἡρακλέα 
μυϑολογοῦσι δέρμα καὶ ξύλον ἔχοντα τὴν οἰκουμένην 
ἐπιπορεύεσϑαι κολάζοντα τοὺς παρανόμους καὶ ϑη- 
ριώδεις τυράννους, οὕτως ἡ πόλις ἀπὸ σκυτάλης μιᾶς 
καὶ τρέβωνος ἄρχουσα τῆς Ἑλλάδος ἑκούσης καὶ βουλο-- 

99 μένης κατέλυε τὰς ἀδίκους δυναστείας καὶ τυραννίδας ἐν 

τοῖς πολιτεύμασι καὶ πολέμους ἐβράβευε καὶ στάσεις 
κατέπαυε, πολλάκις οὐδ᾽ ἀσπίδα κινήσασα μίαν, ἀλλ᾽ ἕνα 
πέμψασα πρεσβευτήν, ᾧ πάντες εὐϑὺς ἐποίουν τὸ προσ-- 
τασσόμενον, ὥσπερ αἵ μέλισσαι φανέντος ἡγεμόνος, συν-- 

95 τρέχοντες καὶ κατακοσμούμενοι. Τοσοῦτον περιῆν &v- 
νομέας τῇ πόλει καὶ δικαιοσύνης. Ὅϑεν ἔγωγε ϑαυμάξω 
τῶν λεγόντων, ὡς ἄρχεσϑαι μὲν ἤδεσαν, ἄρχειν δὲ οὐκ 
ἠπίσταντο “ακεδαιμόνιοι., καὶ τὸν Θεοπόμπου τοῦ βα- 
σιλέως ἐπαινούντων λόγον, ὃς, εἰπόντος τινὸς σώζξε- 

30 ὅϑαι τὴν Σπάρτην διὰ τοὺς βασιλεῖς ἀρχικοὺς γεγονότας, 
»Μᾶλλονο εἶπε ,,διὰ τοὺς πολίτας πειϑαρχικοὺς ὄ ὄντας" ** 
οὐ γὰρ ἀκούειν ὑπομένουσι τῶν προστατεῖν μὴ δυναμέ- 
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vov, ἀλλ᾽ ἡ πειϑαρχία μάϑημα μέν ἐστιν ἄρχοντος 
(ἐμποιεῖ γὰρ ὃ καλῶς ἄγων τὸ καλῶς ἕπεσϑαι" καὶ καϑά- 
περ ἱππικῆς τέχνης ἀποτέλεσμα πρᾷον ἵππον καὶ πειϑή-- 
νιον παρασχεῖν, οὕτω βασιλικῆς ἐπιστήμης ἔργον ἀν-- 
ϑρώποις εὐπείϑειαν ἐνεργάσασϑαι), “ακεδαιμόνιοι δὲ 
οὐκ εὐπείϑειαν, ἀλλ᾽ ἐπιϑυμίαν ἐνειργάξοντο τοῖς ἄλ- 
λοις τοῦ ἄρχεσϑαι καὶ ὑπακούειν αὐτοῖς. Ἤιτουν γὰρ 
οὐ ναῦς οὐδὲ χρήματα παρ᾽ αὐτῶν οὐδὲ ὁπλίτας πέμπον-- 
τες, ἀλλὰ ἕνα Σπαρτιάτην ἡγεμόνα: καὶ λαβόντες 
ἐχρῶντο μετὰ τιμῆς καὶ δέους, ὥσπερ Γυλίππῳ Σικελιῶ-- 10 
ται καὶ Βρασίδᾳ Χαλκιδεῖς, Δυσάνδρῳ δὲ καὶ Καλλι-- 
κρατίδᾳ καὶ ᾿4γησιλάῳ πάντες οἷ τὴν ᾿4σίαν οἰκοῦντες 
Ἕλληνες, τοὺς μὲν ἄνδρας ἁρμοστὰς καὶ σωφρονιστὰς 
τῶν ἑκασταχοῦ δήμων καὶ ἀρχόντων ὀνομάξοντες, πρὸς 
δὲ σύμπασαν τὴν τῶν Σπαρτιατῶν πόλιν ὥσπερ παιδα-- 15 
γωγὸν ἢ διδάσκαλον εὐσχήμονος βίου καὶ τεταγμένης 
πολιτείας ἀποβλέποντες. Εἰς ὃ καὶ Σιτρατόνικος émi- 
σκῶψαι δοκεῖ μετὰ παιδιᾶς νομοϑετῶν καὶ κελεύων 
᾿ἀϑηναίους ἄγειν μυστήρια καὶ πομπάς. Ἠλείους δὲ 
ἀγωνοϑετεῖν, ὡς κάλλιστα τοῦτο ποιοῦντας. “Δακεδαι-- 20 
uovíovg δὲ ἂν ἁμαρτάνωσιν οὗτοι δέρεσϑαι. Καὶ τοῦτο 
μὲν εἴρηται χάριν τοῦ γελοίου - ̓ἀντισϑένης δὲ ὁ Σωκρα- 
τικὸς ἀπὸ τῆς ἐν ΔΜεύχτροις μάχης ὁρῶν τοὺς Θηβαίους 

9 μέγα φρονοῦντας. οὐδὲν αὐτοὺς ἔφη διαφέρειν παι-- 
δαρίων ἐπὶ τῷ συγκόψαι τὸν παιδαγωγὸν γαυριώντων. 95 

XXXI. Οὐ μὴν τοῦτό γε τῷ Δυκούργῳ κεφάλαιον ἦν 
τότε, πλείστων ἡγουμένην ἀπολιπεῖν τὴν zóAw-: ἀλλ᾽ 
ὥσπερ ἑνὸς ἀνδρὸς βίῳ καὶ πόλεως ὅλης νομίζων εὖδαι 
μονίαν ἀπ᾽ ἀρετῆς ἐγγίνεσθαι καὶ ὁμονοίας τῆς πρὸς 
αὑτήν, πρὸς τοῦτο συνέταξε καὶ συνήρμοσεν, ὅπως 80 
ἐλευϑέριοι καὶ αὐτάρκεις γενόμενοι καὶ σωφρονοῦντες 
ἐπὶ πλεῖστον χρόνον διατελῶσι. Ταύτην καὶ Πλάτων 

8 * 

οι 
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ἔλαβε τῆς πολιτείας ὑπόϑεσιν καὶ 4΄ιογένης καὶ Ζήνων 
καὶ πάντες ὅσοι τι περὶ τούτων ἐπιχειρήσαντες εἰπεῖν 
ἐπαινοῦνται, γράμματα καὶ λόγους ἀπολιπόντες μόνον. 
Ὁ δὲ οὐ γράμματα καὶ λόγους, ἀλλ᾽ ἔργῳ πολιτείαν 

ὃ ἀμίμητον εἰς φῶς προενεγκάμενος καὶ τοῖς ἀνύπαρκτον 
εἶναι τὴν λεγομένην περὶ τὸν σοφὸν διάϑεσιν ὑπολαμβά- 
νουσιν ἐπιδείξας ὅλην τὴν πόλιν φιλοσοφοῦσαν, εἰκότως 
ὑπερῆρε τῇ δόξῃ τοὺς πώποτε πολιτευσαμένους ἐν τοῖς 
Ἕλλησι. Δι᾿ ὅπερ xol ᾿Δριστοτέλης ἐλάττονας σχεῖν 

10 φησι τιμὰς ἢ προσῆκον ἦν αὐτὸν ἔχειν ἐν Δακεδαίμονι, 
καίπερ ἔχοντα τὰς μεγίστας. Ἱερόν τε γάρ ἐστιν αὐτοῦ 
καὶ ϑύουσι x«9^ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ὡς ϑεῷ. Μέγεται δὲ 
καὶ τῶν λειψάνων αὐτοῦ κομισϑέντων οἴκαδε κεραυνὸν 
εἰς τὸν τάφον κατασχῆψαι" τοῦτο δὲ οὐ ῥαδίως ἑτέρῳ 

15 τινὶ τῶν ἐπιφανῶν πλὴν Εὐριπίδῃ συμπεσεῖν ὕστερον 
τελευτήσαντι καὶ ταφέντι τῆς Μακεδονίας περὶ 49£80v- 
σαν. Ὥστε ἀπολόγημα καὶ μαρτύριον μέγα εἶναι τοῖς 
ἀγαπῶσι τὸν Εὐριπίδην τὸ μόνῳ συμπεσεῖν αὐτῷ μετὰ 
τελευτὴν καὶ γενέσθαι ἃ τῷ ϑεοφιλεστάτῳ καὶ ὁσιωτάτῳ 

20 πρότερον συνέπεσε. Τελευτῆσαι δὲ τὸν Μυκοῦργον οἵ 
μὲν ἐν Κίρρᾳ λέγουσιν, ᾿4πολλόϑεμις δὲ εἰς Ἦλιν κομι-- 
σϑέντα, Τίμαιος δὲ xci Δριστόξενος ἐν Κρήτῃ καταβιώ-- 
σαντα: καὶ τάφον ᾽'Δριστόξενος αὐτοῦ δείκνυσϑαί φησιν 
ὑπὸ Κρητῶν τῆς Περγαμίας περὶ τὴν ξενικὴν ὁδόν. Ὑἱὸν 

25 δὲ λέγεται μονογενῆ καταλιπεῖν ᾿ἀντίωρον" οὗ τελευτή-- 
σαντος ἀτέκνου τὸ γένος ἐξέλιπεν. Οἱ δ᾽ ἑταῖροι καὶ 
οἰκεῖοι διαδοχήν τινα καὶ σύνοδον ἐπὶ πολλοὺς χρόνους 
διαμείνασαν κατέστησαν καὶ τὰς ἡμέρας, ἐν αἷς συνήρ- 
χοντο, Δυκουργίδας προσηγόρευσαν. ᾿Δριστοκράτης δὲ 

300 Ἱππάρχου φησὶ τοὺς ξένους τοῦ Μ“υκούργου τελευτή- 
σαντος ἐν Κρήτῃ καῦσαι τὸ σῶμα καὶ διασπεῖραι τὴν τέ- 
φραν εἰς τὴν ϑάλατταν, αὐτοῦ δεηϑέντος καὶ φυλαξαμέ- 
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νου, μή ποτε ἄρα τῶν λειψάνων εἰς Aoxsóetuova κομι-- 
σϑέντων, ὡς ἐπανήκοντος αὐτοῦ καὶ τῶν ὅρκων λελυμέ- 
νῶν, μεταβάλωσι τὴν πολιτείαν. Ταῦτα μὲν οὖν περὶ 
τοῦ “υκούργου. : 

NOM A z. 

Ι. Ἔστι δὲ καὶ περὶ τῶν Nou& τοῦ βασιλέως χρόνων, 
καϑ' οὗς γέγονε, νεανικὴ διαφορά, καίπερ ἐξ ἀρχῆς εἰς 10 
τοῦτον κατάγεσϑαι τῶν στεμμάτων ἀκριβῶς δοκούντων. 

. ᾿Δλλὰ Κλώδιός τις ἐν ἐλέγχῳ χρόνων (οὕτω γάρ πως 
ἐπιγέγραπται τὸ βιβλίον) ἰσχυρίξεται, τὰς μὲν ἀρχαίας 
ἐχείνας ἀναγραφὰς ἐν τοῖς Κελτικοῖς πάϑεσι τῆς πόλεως 
ἠφανίσϑαι, τὰς δὲ νῦν φαινομένας οὐκ ἀληϑῶς συγ- 15 
κεῖσϑαι δι’ ἀνδρῶν χαριξομένων τισὶν εἰς τὰ πρῶτα γένη 
καὶ τοὺς ἐπιφανεστάτους οἴχους ἐξ οὐ προσηκόντων 

60 εἰσβιαξομένοις. Δεγομένου δ᾽ οὖν, ὡς Νομᾶς γένοιτο 
Πυϑαγόρου συνήϑης, οἵ μὲν ὅλως ἀξιοῦσι μηδὲν Ἑλλη-- 
νικῆς παιδεύσεως Νομᾷ μετεῖναι. καϑάπερ ἢ φύσει δυ-- 20 
νατὸν καὶ αὐτάρκη γενέσϑαι πρὸς ἀρετὴν ἢ βελτίονι ITv- 
ϑαγόρου βαρβάρῳ τινὶ τὴν τοῦ βασιλέως ἀποδοῦναι παί- 
δευσιν" of δὲ Πυϑαγόραν μὲν ὀψὲ γενέσϑαι. τῶν Νομᾶ 
χρόνων ὁμοῦ τι πέντε γενεαῖς ἀπολειπόμενον, Πυϑα- 
γόραν δὲ τὸν Σπαρτιάτην Ὀλύμπια νενικηκότα στάδιον 25 
ἐπὶ τῆς ἑκκαιδεκάτης ᾿Ολυμπιάδος, ἧς ἔτει τρίτῳ Νομᾶς 
εἰς τὴν βασιλείαν κατέστη. πλανηϑέντα περὶ τὴν Ἰταλίαν 
συγγενέσϑαι τῷ Νομᾷ καὶ συνδιακοσμῆσαι τὴν πολι-- 
τείαν, ὅϑεν οὐκ ὀλίγα τοῖς Ῥωμαϊκοῖς ἐπιτηδεύμασι 
τῶν Δακωνικῶν ἀναμεμῖχϑαι Πυϑαγόρου διδάξαντος. 30 
ἄλλως δὲ Νομᾶς γένος μὲν ἦν ἐκ Σαβίνων, Σαβῖνοι δὲ 
βούλονται “ακεδαιμονίων ἑαυτοὺς ἀποίκους γεγονέναι. 
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Tovg uiv οὖν χρόνους ἐξακριβῶσαι χαλεπόν ἐστι, καὶ 
μάλιστα τοὺς ἐκ τῶν Ὀλυμπιονικῶν ἀναγομένους, ὧν 
τὴν ἀναγραφὴν ὀψέ φασιν Ἱππίαν ἐκδοῦναι τὸν Ἠλεῖον 
ἀπ᾽ οὐδενὸς ὁρμώμενον ἀναγκαίου πρὸς πίστιν" ἃ δὲ 

ὁπαρειλήφαμεν ἡμεῖς ἄξια λόγου περὶ Νομᾶ, διέξιμεν 
ἀρχὴν οἰκείαν λαβόντες. 

II. Ἕβδομον ἐνιαυτὸν ἡ Ῥώμη καὶ τριακοστὸν ἤδη 
Ῥωμύλου βασιλεύοντος ὠκεῖτο" πέμπτῃ δὲ ἱσταμένου 
μηνὸς, ἣν νῦν ἡμέραν νώνας Καπρατίνας καλοῦσι, ϑυ- 

10 σίαν τινὰ δημοτελῆ πρὸ τῆς πόλεως ὁ Ῥωμύλος ἔϑυε 
περὶ τὸ καλούμενον Αἰγὸς ἕλος, καὶ παρῆν ἥ τε βουλὴ καὶ 
τοῦ δήμου τὸ πλεῖστον. Ἐξαίφνης δὲ μεγάλης περὶ τὸν 
ἀέρα τροπῆς γενομένης καὶ νέφους ἐπὶ τὴν γῆν ἐρείσαν-- 
τος ἅμα πνεύματι καὶ ξάλῃ, τὸν μὲν ἄλλον ὅμιλον ἐκ-- 

τιὁ πλαγέντα συνέβη φυγεῖν καὶ σκεδασϑῆναι, τὸν δὲ Po- 
μύλον ἀφανῆ γενέσϑαι, καὶ μήτε αὐτὸν ἔτι μήτε σῶμα 
τεϑνηκότος εὑρεϑῆναι, χαλεπὴν δέ τιν᾽ ὑπόνοιαν ἅψα- 

σϑαι τῶν πατρικίων καὶ ῥυῆνα λόγον ἐν τῷ δήμῳ xav 
αὐτῶν, ὡς πάλαι βαρυνόμενοι τὸ βασιλεύεσϑαι καὶ με- 

20 πὐ στήσαι τὸ κράτος εἰς αὑτοὺς ϑέλοντες ἀνέλοιεν τὸν 
βασιλέα. Καὶ γὰρ ἐδόκει τραχύτερον ἤδη προσφέρεσϑαι 
καὶ μοναρχικώτερον αὐτοῖς. ᾿᾿4λλὰ ταύτην μὲν τὴν 
ὑποψίαν ἐϑεράπευον, εἰς ϑεῶν τιμὰς ἀνάγοντες ὡς οὐ 
τεϑνηκότα τὸν Ῥωμύλον, ἀλλὰ κρείττονος ὄντα μοίρας" 

25 καὶ Πρόκλος, ἀνὴρ ἐπιφανής, διωμόσατο Ῥωμύλον ἰδεῖν 
εἰς οὐρανὸν σὺν τοῖς ὅπλοις ἀναφερόμενον καὶ φωνῆς 
ἀκοῦσαι κελεύοντος αὐτὸν ὀνομάξεσϑαι Κυρῖνον. Ἑτέρα 
δὲ ταραχὴ καὶ στάσις κατελάμβανε τὴν πόλιν ὑπὲρ τοῦ 
μέλλοντος ἀποδειχϑήσεσϑαι βασιλέως, οὔπω τῶν ἐπη- 

βολύδων κομιδῇ τοῖς πρώτοις συγκεχραμένων πολίταις, 
ἀλλ᾽ ἔτι τοῦ τε δήμου πολλὰ κυμαίνοντος ἐν ἑαυτῷ καὶ 
τῶν πατρικίων ἐν ὑποψίαις ἐκ τοῦ διαφόρου πρὸς ἀλλή- 
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λους ὄντων. Οὐ μὴν ἀλλὰ βασιλεύεσθαι uiv ἐδύκει 
πᾶσιν. ἤρισαν δὲ καὶ διέστησαν οὐχ ὑπὲρ ἀνδρὸς μόνον, 
ἀλλὰ καὶ γένους. ὁπότερον παρέξει τὸν ἡγεμόνα. Καὶ 
γὰρ οἵ μετὰ Ῥωμύλου πρῶτοι συνοικίσαντες τὴν πόλιν 
οὐκ ἀνασχετὸν ἐποιοῦντο, πόλεως καὶ χώρας τοὺς Za-5 
βίνους μεταλαβόντας ἄρχειν βιάξεσϑαι τῶν ἐπὶ ταῦτα 
δεξαμένων. καὶ τοῖς Σαβίνοις ἣν τις εὐγνώμων λόγος, 

᾿ ἐπεὶ Τατίου τοῦ βασιλέως αὐτῶν ἀποϑανόντος οὐκ ἐστα- 
σίασαν πρὸς Ῥωμύλον, ἀλλ᾽ εἴασαν ἄρχειν μόνον, αὖϑις 

ἀξιούντων τὸν ἄρχοντα γενέσϑαι παρ᾽ αὑτῶν. Οὔτε γὰρ τὸ 
ἐκ ταπεινοτέρων κρείττοσι προσγενέσϑαι καὶ προσγενό-- 
μενοι πλήϑει τε δῶσαι καὶ προαγαγεῖν εἰς ἀξίωμα πό- 
λεὼς ἐκείνους ust! ἑαυτῶν. Ὑπὲρ μὲν οὖν τούτων ἐστα-- 
σίαξον. Ὅπως δὲ μὴ σύγχυσιν ἐκ τῆς ἀναρχίας ἡ στάσις 
ἀπεργάσεται, μετεώρου τοῦ πολιτεύματος Ovrog , ἔταξαν 15 

61 of πατρίκιοι. πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν ὄντων αὐτῶν, ἕκα-- 
στον ἐν μέρει τοῖς βασιλικοῖς παρασήμοις κοσμούμενον 
ϑύειν τε τοῖς ϑεοῖς τὰ νενομισμένα καὶ χρηματίζειν ἕξ 
μὲν ὥρας τῆς νυκτός, ἕξ δὲ τῆς ἡμέρας [Kvoívo]. Καὶ 
γὰρ ἡ διανομὴ τῶν καιρῶν ἑκατέρου πρὸς ἰσότητα καλῶς 30 
ἔχειν ἐδόκει τοῖς ἄρχουσι καὶ πρὸς τὸν δῆμον ἡ μεταβολὴ 
τῆς ἐξουσίας ἀφαιρεῖν τὸν φϑόνον., ὁρῶντα τῆς αὐτῆς 
ἡμέρας καὶ νυχτὸς τὸν αὐτὸν ἰδιώτην ἐκ βασιλέως γινό-- 
μένον. Τὸ δὲ σχῆμα τοῦτο τῆς ἀρχῆς μεσοβασιλείαν 
Ῥωμαῖοι καλοῦσιν. 25 

IIl. ᾿4λλὰ καίπερ οὕτω πολιτικῶς καὶ ἀνεπαχϑῶς 
ἀφηγεῖσϑαι δοκοῦντες ὑπονοίαις καὶ ϑορύβοις περι-- 

ἔπιπτον, ὡς μεϑιστάντες εἰς ὀλιγαρχίαν τὰ πράγματα 
καὶ διαπαιδαγωγοῦντες ἐν σφίσιν αὐτοῖς τὴν πολιτείαν, 
βασιλεύεσθαι δὲ οὐκ ἐθέλοιεν. Ἐκ τούτου συνέβησαν 830 
ἀμφότεραι πρὸς ἀλλήλας αἱ στάσεις. ὥστε τὴν ἑτέραν 
ἐκ τῆς ἑτέρας ἀποδεῖξαι βασιλέα " μάλιστα γὰρ ἂν οὕτως 
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ἔν τε τῷ παρόντι παύσασϑαι τὴν φιλονεικίαν, καὶ τὸν 
ἀποδειχϑέντα πρὸς ἀμφοτέρους ἴσον γενέσϑαι, τοὺς μὲν 
ὡς ἑλομένους ἀγαπῶντα, τοῖς δὲ εὔνουν ὄντα διὰ συγ- 
γένειαν. Ἐπιτρεψάντων δὲ προτέροις τοῖς Ῥωμαίοις τῶν 

5 Σαβένων τὴν αἵρεσιν, ἔδοξε μᾶλλον ἑλέσθαι Σαβῖνον «v- 
τοὺς ἀποδείξαντας ἢ παρασχεῖν Ῥωμαῖον ἐκείνων ἑλομέ- 
vov. Καὶ βουλευσάμενοι καϑ' ἑαυτοὺς ἀποδεικνύουσιν ἐκ 
Σαβίνων Νομᾶν Πομπίλιον, ἄνδρα τῶν μὲν εἰς Ῥώμην 
ἀπφκισμένων οὐ γενόμενον, γνώριμον δ᾽ οὕτω óc ἀρετὴν 

Ι0ὄντα πᾶσιν, ὥστε τῶν ἑλομένων προϑυμότερον ὀνομα- 
σϑέντος αὐτοῦ δέξασϑαι τοὺς Σαβίνους. Φράσαντες οὖν 
τῷ δήμῳ τὰ δεδογμένα πρέσβεις ἐκπέμπουσι πρὸς τὸν 
ἄνδρα κοινῇ τοὺς πρωτεύοντας ἀπ᾿ ἀμφοτέρων, ἥκειν 
δεησομένους καὶ παραλαβεῖν τὴν βασιλείαν. Ἦν δὲ πό- 

15 Aeg μὲν ὁ Νομᾶς ἐπιφανοῦς ἐν Σαβίνοις τῆς Κύρεων, 

ἀφ᾽ ἧς καὶ Κυρίτας Ῥωμαῖοι σφᾶς αὐτοὺς ἅμα τοῖς ἀνα- 
κραϑεῖσι Σαβίνοις προσηγόρευσαν, υἱὸς δὲ Πομπωνίου, 
ἀνδρὸς εὐδοκίμου. τεσσάρων ἀδελφῶν νεώτατος" ἡμέ- 
Qc δὲ γεγονὼς κατὰ δή τινα ϑείαν τύχην ἐν qj τὴν Ῥώμην 

30 ἔκτισαν οἵ περὶ Ῥωμύλον: αὕτη δέ ἐστι πρὸ δεχκαμιᾶς 
καλανδῶν Μαΐων. Φύσει δὲ πρὸς πᾶσαν ἀρετὴν εὖ κε- 
κραμένος τὸ 1)90g, ἔτι μᾶλλον αὑτὸν ἐξημέρωσε διὰ παι- 
δείας καὶ κακοπαϑείας καὶ φιλοσοφίας. οὐ μόνον τὰ λοι-- 
δορούμενα πάϑη τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ τὴν εὐδοκιμοῦσαν 

25 ἐν τοῖς βαρβάροις βίαν καὶ πλεονεξίαν ἐκποδὼν ποιησά- 
μενος, ἀνδρείαν δὲ ἀληϑῆ τὴν ὑπὸ λόγου τῶν ἐπιϑυμιῶν 
ἐν αὑτῷ κάϑειρξιν ἡγούμενος. Ἐκ δὲ τούτου πᾶσαν oi- 
κοϑὲεν ἅμα τρυφὴν καὶ πολυτέλειαν ἐξελαύνων, παντὶ 
ὃὲ πολίτῃ καὶ ξένῳ χρῆσϑαι παρέχων ἑαυτὸν ἄμεμπτον 

80 δικαστὴν καὶ σύμβουλον, αὐτὸς δ᾽ ἑαυτῷ σχολάξοντι 
χρώμενος οὐδὲν πρὸς ἡδυπαϑείας καὶ πορισμούς, ἀλλὰ 
ϑεραπείαν ϑεῶν καὶ ϑεωρίαν διὰ λόγου φύσεώς τε αὐ- 
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τῶν καὶ δυνάμεως. ὄνομα μέγα καὶ δόξαν εἶχεν, ὥστε καὶ 
Τάτιον τὸν ἐν Ῥώμῃ συμβασιλεύσαντα Ῥωμύλῳ, μιᾶς 
αὐτῷ ϑυγαϊρὸς οὔσης Τατίας, ποιήσασϑαι γαμβρὸν 
ἐκεῖνον. Οὐ μὴν ἐπήρϑη ys τῷ γάμῳ μετοικίσασϑαι 
πρὸς τὸν πενθερὸν, ἀλλ᾽ αὐτοῦ περιέπων πατέρα γη--ὃ 
φαιὸν. ἐν Σαβίνοις ὑπέμενεν. ἅμα καὶ τῆς Τατίας ἑλομέ- 
νης τὴν τοῦ ἀνδρὸς ἰδιωτεύοντος ἡσυχίαν πρὸ τῆς ἐν 
Ῥώμῃ διὰ τὸν πατέρα τιμῆς καὶ δόξης. Αὕτη μὲν οὖν λέ- 
γεται τρίτῳ καὶ δεκάτῳ μετὰ τὸν γάμον ἔτει τελευτῆσαι. 

ΙΥ. Ὁ δὲ Νομᾶς ἐκλείπων τὰς ἐν ἄστει διατριβὰς 10 
ἀγραυλεῖν τὰ πολλὰ καὶ πλανᾶσϑαι μόνος ἤϑελεν ἐν 

ἄλσεσι ϑεῶν καὶ λειμῶσιν ἱεροῖς καὶ τόποις ἐρήμοις 
2 ποιούμενος τὴν δίαιταν. Ὅϑεν οὐχ ἥκιστα τὴν ἀρχὴν ὁ 
περὶ τῆς ϑεᾶς ἔλαβε λόγος, ὡς ἄρα Νομᾶς ἐκεῖνος οὐκ 
ἀδημονέᾳ τινὶ ψυχῆς καὶ πλάνῃ τὸν μετὰ ἀνθρώπων 18 
ἀπολέλοιπε βίον. ἀλλὰ σεμνοτέρας γεγευμένος ὁμιλίας 

καὶ γάμων ϑείων ἠξιωμένος. Ἠγερίᾳ δαίμονι συνὼν 
ἐρώσῃ καὶ συνδιαιτώμενος, εὐδαίμων ἀνὴρ καὶ τὰ ϑεῖα 
πεπνυμένος γέγονεν. Ὅτι μὲν οὖν ταῦτα πολλοῖς τῶν 

πάνυ παλαιῶν μύϑων ἔοικεν, oUg οἵ Φρυγες τε περὶ 20 

"Avveo καὶ Βιϑυνοὶ περὶ Ἡροδότου καὶ περὶ Ἐνδυμίω-- 
vog ᾿ἀρκάδες ἄλλοι τεπερὶ ἄλλων εὐδαιμόνων δή τινων καὶ 
ϑεοφιλῶν γενέσϑαι δοκούντων παραλαβόντες ἠγάπησαν, 
οὐκ ἄδηλόν ἐστι. Καί που λόγον ἔχει τὸν ϑεὸν οὐ φίλιπ-- 
πον οὐδὲ φίλορνιν. ἀλλὰ φιλάνϑρωπον ὄντα τοῖς δια-- 35 
φερόντως ἀγαϑοῖς ἐθέλειν συνεῖναι, καὶ μὴ δυσχεραίνειν 
μηδὲ ἀτιμάξειν ἀνδρὸς ὁσίου καὶ σώφρονος ὁμιλίαν. Ὡς 
δὲ καὶ σώματος ἀνθοωπένου καὶ ὥρας ἐστί τις ϑεῷ καὶ 
δαίμονι κοινωνία καὶ χάρις, ἔργον ἤδη καὶ τοῦτο πει-- 
σϑῆναι. Καίτοι δοκοῦσιν οὐκ ἀπιϑάνως Αἰγύπτιοι διαι-- 30 
θεῖν, ὡς γυναικὶ μὲν οὐκ ἀδύνατον πνεῦμα πλησιάσαι 
ϑεοῦ καί τινας ἐντεκεῖν ἀρχὰς γενέσεως. ἀνδρὶ δὲ οὐκ 
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ἔστι σύμμιξις πρὸς ϑεὸν οὐδὲ ὁμιλία σώματος. ᾿Δἀγνοοῦσι 
δὲ ὅτι τὸ μιγνύμενον ᾧ μίγνυται τὴν ἴσην ἀνταποδίδωσι 
κοινωνίαν. Οὐ μὴν ἀλλὰ φιλίαν γε πρὸς ἄνθρωπον εἶναι 
ϑεῷ καὶ τὸν ἐπὶ ταύτῃ λεγόμενον ἔρωτα καὶ φυόμενον 

5 εἰς ἐπιμέλειαν ἤϑους καὶ ἀρετῆς, πρέπον ἂν εἴη. Καὶ οὐ 
πλημμελοῦσιν οἷ τὸν Φόρβαντα καὶ τὸν Ὑάκινϑον καὶ 
τὸν φδμητον ἐρωμένους ᾿“πόλλωνος γεγονέναι μυϑολο-- 
γοῦντες, ὥσπερ αὖ καὶ τὸν Σικυώνιον Ἱππόλυτον, ᾧ δὴ 
καί φασιν, ὁσάκις τύχοι διαπλέων εἰς Κίρραν ἐκ Σικυῶ- 

τόνος, [αὐτῷ χρᾶν] τὴν IIv8íav, οἷον αἰσϑανομένου τοῦ 
ϑεοῦ καὶ χαίροντος, ἀποϑεσπίζειν τόδε τὸ ἡρῷον 

Καὶ δ᾽ «09 Ἱππολύτοιο φίλον κάρα εἰς ἅλα βαίνει.- 
Πινδάρου δὲ καὶ τῶν μελῶν ἐραστὴν γενέσϑαι τὸν Πᾶνα 
μυϑολογοῦσιν. ᾿Δπέδωχε δέ τινα τιμὴν καὶ ᾿Αρχιλόχῳ 

15 καὶ Ἡσιόδῳ τελευτήσασι διὰ τὰς Μούσας τὸ δαιμόνιον. 
Σοφοκλεῖ δὲ καὶ ξῶντι τὸν ᾿“σκληπιὸν ἐπιξενωθῆναι 
λόγος ἐστὶ πολλὰ μέχρι δεῦρο διασώξων τεκμήρια, καὶ 
τελευτήσαντι τυχεῖν ταφῆς ἄλλος ϑεὸς, ὡς λέγεται, 
παρέσχεν. oa οὖν ἄξιόν ἐστι,ταῦτα συγχωροῦντας ἐπὶ 

20 τούτων, ἀπιστεῖν. εἰ Ζαλεύκῳ καὶ Μίνῳ καὶ Ζωροάστρῃ 
καὶ Νομᾷ καὶ “υκούργῳ βασιλείας κυβερνῶσι καὶ πολι- 
τείας διακοσμοῦσιν εἰς τὸ αὐτὸ ἐφοίτα τὸ δαιμόνιον, ἢ 
τούτοις μὲν εἰχός ἐστι καὶ σπουδάξοντας ϑεοὺς ὁμιλεῖν 
ἐπὶ διδασκαλίᾳ καὶ παραινέσει τῶν βελτίστων. ποιηταῖς 

2503 καὶ λυρικοῖς μινυρίξουσιν, εἴπερ ἄρα, χρῆσϑαι παί-- 
fovrag; εἰ δὲ λέγει τις ἄλλως, κατὰ Βακχυλίδην, Πλα- 
τεῖα κέλευϑος. Οὐδὲ γὰρ ἅτερος λόγος ἔχει τι φαῦ-- 
λον, ὃν περὶ Μ“υκούργου καὶ Νομᾶ καὶ τοιούτων ἄλλων 
ἀνδρῶν λέγουσιν, ὡς δυσκάϑεκτα καὶ δυσάρεστα πλήϑη 

80 χειρούμενοι καὶ μεγάλας ἐπιφέροντες ταῖς πολιτείαις 
καινοτομίας, προσεποιήσαντο τὴν ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ δόξαν, 
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αὐτοῖς ἐκείνοις, πρὸς oUg ἐσχηματίξοντο, σωτήριον 
οὖσαν. 

V. Aa ,vàe ἔτος ἤδη διατελοῦντι τῷ Νομᾷ τεσ- 
σαφακοστὸν ἧκον ἀπὸ Ῥώμης o£ πρέσβεις παρακαλοῦντες 

ἐπὶ τὴν βασιλείαν. Τοὺς δὲ λόγους ἐποιήσατο Πφόκλος ὃ 

καὶ Οὐέλεσος, ὧν πρότερον ἐπίδοξος ἣν ὁ δῆμος αἵρή- 

σέσϑαι τὸν ἕτερον βασιλέα, Πρόκλῳ μὲν τῶν Ῥωμύλου 

λαῶν, Οὐελέσῳ δὲ τῶν Τατίου μάλιστα προσεχόντων. 
Οὗτοι μὲν οὖν βραχέα διελέχϑησαν, οἰόμενον τῷ Νομᾷ 

τὴν συντυχίαν ἀσπαξομένῳ. γεγονέναι" ἦν δ᾽ οὐ μικρόν, 16 

ὡς ἔοικεν, ἔργον, ἀλλὰ καὶ λόγων πολλῶν καὶ δεήσεως 

τὸ πεῖσαι de μεταστῆσαι γνώμην ἀνδρὸς [ἐν *] ἡσυχίᾳ καὶ 
εἰρήνῃ βεβιωκότος εἰς ἀρχὴν πόλεως τρόπον τινὰ καὶ ye- 

| γενημένης πολέμῳ καὶ συνηυξημένης. Ἔλεγεν οὖν τοῦ 
τε πατρὸς αὐτοῦ παρόντος καὶ Magxíov, τῶν συγγενῶν 15 
ἑνός, ὡς ..Πᾶσα μὲν ἀνθρωπίνου βίου μεταβολὴ σφα- 
λερόν- ᾧ δὲ μήτ᾽ ἄπεστί τι τῶν ἱκανῶν μήτε μεμπτόν 
ἐστι τῶν παρόντων. τοῦτον οὐδὲν ἄλλο πλὴν ἄνοια 
μετακοσμεῖ καὶ μεϑίστησιν ἐκ τῶν συνήϑων " οἷς κἂν εἰ 
μηδὲν ἕτερον προσείη, τῷ βεβαιοτέρῳ διαφέρει τῶν ἀδή-- 20 
λων. ᾽4λλ: οὐδὲ ἄδηλα τὰ τῆς βασιλείας τοῖς ἹΡωμύλου 
τεκμαιρομένῳ παϑήμασιν, ὡς πονηρὰν μὲν αὐτὸς ἔλαβε 
δόξαν ἐπιβουλεῦσαι τῷ συνάρχοντι Τατίῳ, πονηρὰν δὲ 
τοῖς ὁμοτίμοις περιεποίησεν ὡς ἀνῃρημένος oz. αὐτῶν. 
Καίτοι Ῥωμύλον μὲν οὗτοι παῖδα ϑεῶν ὑμνοῦσι φήμαις,35 
καὶ τροφήν τινα δαιμόνιον αὐτοῦ καὶ σωτηρίαν ἄπιστον 
ἔτι νηπίου λέγουσιν ἐμοὶ δὲ καὶ γένος ϑνητόν ἐστι καὶ 
τροφὴ καὶ παίδευσις ὑπ ἀνθρώπων ὧν οὐκ ἀγνοεῖτε γε- 
yevquévg: τὰ δ᾽ ἐπαινούμενα τοῦ τρόπου βασιλεύειν 
πόρρω μέλλοντος ἀνδρός. ἡσυχία τε πολλὴ καὶ διατριβὴ 80 
περὶ λόγους ἀπράγμονας ὅ τε δεινὸς οὗτος καὶ σύντρο-- 
φος εἰρήνης ἔρως καὶ πραγμάτων ἀπολέμων καὶ ἀνδρώ- 
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πῶν ἐπὶ τιμῇ 96v καὶ φιλοφροσύναις εἰς τὸ αὐτὸ Gvv- 
ἰόντων, τὰ δὲ ἄλλα καϑ' ἑαυτοὺς γεωργούντων ἢ νεμόν-- 
των. Ὑμῖν δὲ, ὦ Ρωμαῖοι, πολλοὺς μὲν ἴσως ἀβουλήτους 
ἀπολέλοιπε πολέμους Ῥωμύλος, οἷς ἀντερείδοντος ἡ πό- 

5 Aug ἐμπείρου δεῖται βασιλέως καὶ ἀκμάζοντος πολλὴ δὲ 
καὶ συνήϑεια καὶ προϑυμία δι᾿ εὐτυχίαν γέγονετῷ δήμῳ. 
καὶ οὐδένα λέληϑεν αὔξεσϑαι καὶ κρατεῖν ἑτέρων βουλό-- 
μενος, ὥστε καὶ γέλως ἂν εἴη τἀμὰ ϑεραπεύοντος ϑεοὺς 
καὶ δίκην τιμᾶν, βέαν δὲ καὶ πόλεμον ἐχϑαίρειν διδά- 

10Gxovrog πόλιν στρατηλάτου μᾶλλον ἢ βασιλέως δεο-- 
μένην." 

VI. Τοιούτοις λόγοις ἀφοσιουμένου την βασιλείαν 
τοῦ ἀνδρός, οἵ τε Ῥωμαῖοι πᾶσαν ἐποιοῦντο σπουδὴν 
ἀντιβολοῦντες καὶ δεόμενοι μὴ σφᾶς αὖϑις εἰς στάσιν 

15 ἐμβαλεῖν καὶ πόλεμον ἐμφύλιον, οὐκ ὄντος ἑτέρου, πρὸς 
ὃν ἀμφότεραι συννεύσουσιν «b στάσεις. ὅ τε πατὴρ καὶ 
ὁ Μάρκιος ἐκείνων μεταστάντων ἰδίᾳ προσκείμενοι τὸν 
Νομᾶν ἔπειϑον δέχεσϑαι μέγα καὶ ϑεῖον δῶρον. .. Εἰ δὲ 
αὐτὸς οὔτε πλούτου δέῃ δι᾽ αὐτάρκειαν οὔτε δόξαν ἀρ-- 

20 χῆς καὶ δυναστείας ἐξήλωκας κρείσσονα τὴν ἀπ᾽ ἀρετῆς 
ἔχων. ἀλλ᾿ ὑπηρεσίαν ys ϑεοῦ τὸ βασιλεύειν ἡγούμενος, 
ὅς γε ἀνίστησι καὶ οὐκ ἐᾷ κεῖσϑαι καὶ ἀργεῖν τὴν ἐν σοὶ 
τοσαύτην δικαιοσύνην. μὴ φεῦγε μηδὲ ἀποδίδρασκε τὴν 
ἀρχήν, ἀνδρὶ φρονίμῳ πράξεων καλῶν καὶ μεγάλων οὖ- 

95 σαν χώραν, ἐν ἡ καὶ ϑεραπεῖαι ϑεῶν μεγαλοπρεπεῖς εἰσι 
καὶ πρὸς εὐσέβειαν ἀνθρώπων ἡμερώσεις ῥᾷστα καὶ τά-- 
χιστα μετακοσμουμένων ὑπὸ τοῦ κρατοῦντος. Οὗτοι καὶ 

Τάτιον ἔστερξαν ἔπηλυν ἡγεμόνα καὶ τὴν Ῥωμύλου μνή- 
μὴν ἀποϑεοῦσι ταῖς τιμαῖς. Τίς δὲ οἷδεν, εἰ καὶ νικῶντι 

30 δήμῳ πολέμου κόρος ἐστὶ καὶ μεστοὶ ϑριάμβων καὶ λα- 
φύρων γεγονότες ἡγεμόνα πρᾷον καὶ δίκης ἑταῖρον ἐπὶ 
εὐνομίᾳ καὶ εἰρήνῃ ποθοῦσιν: εἰ δὲ δὴ καὶ παντάπασιν 
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ἀκρατῶς ἔχουσι καὶ μανικῶς πρὸς πόλεμον, &Q' οὐχι 
βέλτιον ἀλλαχόσε τὴν ὁρμὴν αὐτῶν τρέπειν διὰ χειρὸς 
ἔχοντα τὰς ἡνίας, τῇ δὲ πατρίδι καὶ παντὶ τῷ Σαβίνων 
ἔϑνει σύνδεσμον εὐνοίας καὶ φιλίας πρὸς πόλιν ἀκμά-- 
ξουσαν καὶ δυνατὴν γενέσϑαι;““ Τούτοις προσῆν, ὡς δ 
λέγεται. σημεῖά τε χρηστὰ καὶ σπουδὴ τῶν πολιτῶν καὶ 
ζῆλος, ὡς ἐπύϑοντο τὴν πρεσβείαν, δεομένων βαδίξειν 
καὶ παραλαμβάνειν τὴν βασιλείαν ἐπὶ κοινωνίᾳ καὶ συγ- 
κράσει τῶν πόλεων. 

VH. Ὡς οὖν ἐδέδοκτο, ϑύσας τοῖς $'sotc προῆγεν εἰς 10 

τὴν Ῥώμην. Amira, δὲ ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος ἔρωτι ϑαυ-- 
64 μαστῷ τοῦ ἀνδρός, εὐφημίαι τὲ πρέπουσαι γυναικῶν ἐγί- 

νοντοὸ καὶ ϑυσίαι πρὸς ἱεροῖς καὶ χαρὰ πάντων, ὥσπερ 

οὐ βασιλέα τῆς πόλεως. ἀλλὰ βασιλείαν "SiS ido Ἐπεὶ 
δὲ εἰς τὴν ἀγορὰν κατέστησαν. ὁ μὲν ταῖς ὥραις ἐκείναις 19 
συνειληχῶς μεσοβασιλεὺς Σπόριος Οὐέττιος ψῆφον ἐπέ- 
δῶκε τοῖς πολίταις καὶ πάντες ἤνεγκαν, προσφερομένων 
δ᾽ αὐτῷ τῶν βασιλικῶν παρασήμων ἐπισχεῖν κελεύσας 
ἔφη δεῖσϑαι καὶ ϑεοῦ τὴν βασιλείαν ἐμπεδοῦντος αὐτῷ. 
Παραλαβὼν δὲ μάντεις καὶ ἱερεῖς ἀνέβαινεν εἰς τὸ Καπι-- 20 
τώλιον: Ταρπήϊον αὐτὸ λόφον of τότε Ρωμαῖοι προση- 
γόρευον. Ἐνταῦϑα τῶν μάντεων ὃ πρωτεύων τὸν μὲν 
εἰς μεσημβρίαν τρέψας ἐγκεκαλυμμένον, αὐτὸς δὲ παρα- 
στὰς ἐξόπισϑεν καὶ τῇ δεξιᾷ τῆς κεφαλῆς ἐφαπτόμενος 

αὐτοῦ κατεύξατο, καὶ περιεσχόπει τὰ παρὰ τῶν δεῶν ἐν 99 

οἰωνοῖς ἢ συμβόλοις προφαινόμενα, πανταχόσε τὰς ὄψεις 
περιφέρων. Σιγὴ δὲ ἄπιστος ἐν πλήϑει τοσούτῳ τὴν 
ἀγορὰν κατεῖχε καραδοκούντων καὶ συναιωρουμένων 
τῷ μέλλοντι, μέχρι οὗ προὐφάνησαν ὄρνιϑες ἀγαϑοὶ 

καὶ δεξιοὶ καὶ ἐπέτρεψαν. Οὕτω δὲ τὴν βασιλικὴν ἀνα- 30 
λαβὼν ἐσθῆτα κατέβαινε Νομᾶς εἰς τὸ πλῆϑος ἀπὸ τῆς 

ἄκρας. Τότε δὲ καὶ φωναὶ καὶ δεξιώσεις ἦσαν ὡς εὐσεβέ- 
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στατον καὶ ϑεοφιλέστατον δεχομένων. Παραλαβὼν ὃὲ 
τὴν ἀρχὴν πρῶτον μὲν τὸ τῶν τριακοσίων σύστημα διέ-- 
λυσεν, οὗς Ῥωμύλος ἔχων ἀεὶ περὶ τὸ σῶμα Κέλερας 
προσηγόρευσεν, ὅπερ ἐστὶ ταχεῖς" οὔτε γὰρ ἀπιστεῖν 

δπιστεύουσιν οὔτε βασιλεύειν ἀπιστούντων ἠξίου. Ζεύ-- 
τερον δὲ τοῖς οὖσιν ἱερεῦσι Ζιὸς καὶ ἴάρεως τρίτον Ῥω-- 
ὐλου προσκατέστησεν, ὃν Φλάμινα Κυρινάλιον ὠνό- 
μασεν. Ἐχάλουν δὲ καὶ τοὺς προγενεστέρους Φλάμινας 

ἀπὸ τῶν περικρανίων πίλων, oUg περὶ ταῖς κεφαλαῖς 
10 φοροῦσι πιλαμένας τινὰς ὄντας, ὡς ἱστοροῦσι, τῶν Ἑλ- 

ληνικῶν ὀνομάτων τότε μᾶλλον ἢ νῦν τοῖς Δατίνοις 
ἀνακεκραμένων. Καὶ γὰρ ἃς ἐφόρουν οἵ ἱερεῖς λαίνας 
ὁ Ἰόβας χλαίνας φησὶν εἷναι,καὶ τὸν ὑπηρετοῦντα τῷ 

᾿ ἱερεῖ τοῦ Ζιὸς ἀμφιϑαλῆ παῖδα λέγεσθαι Κάμιλλον, ὡς 
15 καὶ τὸν Ἑρμῆν οὕτως ἔνιοι τῶν Ἑλλήνων Καὸμῖλον ἀπὸ 

τῆς διακονίας προσηγόρευον. 
VIII. Ταῦτα δὲ ὁ Νομᾶς ἐπ᾽ εὐνοίᾳ καὶ χάριτι τοῦ 

δήμου πολιτευσάμενος εὐϑὺς ἐπεχείρει τὴν πόλιν, ὥσπερ 
σίδηρον. ἐκ σκληρᾶς καὶ πολεμικῆς μαλακωτέραν ποιῆ-- 

20 σαι καὶ δικαιοτέραν. ᾿Δτεχνῶς γὰρ ἣν Πλάτων ἀποκαλεῖ 
φλεγμαίνουσαν πόλιν ἐκείνη τότ᾽ ἦν, συστᾶσα μὲν 

εὐϑὺς ἐξ ἀρχῆς τόλμῃ τινὶ καὶ παραβόλῳ ϑρασύτητι τῶν 
ϑρασυτάτων καὶ μαχιμωτάτων ἐκεῖ πανταχόϑεν ὠσαμέ- 
νῶν; ταῖς δὲ πολλαῖς στρατείαις καὶ τοῖς συνεχέσι πολέ- 

95 μος τροφῇ χρησαμένη καὶ αὐξήσει τῆς δυνάμεως, καὶ 
καϑάπερ τὰ καταπηγνύμενα τῷ σείεσϑαι μᾶλλον ἑδρά-- 

ξεται, δώννυσθϑαι δοκοῦσα διὰ τῶν κινδύνων. Οὕτω δὴ 
μετέωρον καὶ τετραχυμένον δῆμον οὐ μικρᾶς οὐδὲ φαύ- 
λης οἰόμενος εἶναι πραγματείας μεταχειρίσασϑαι καὶ 

80 μετακοσμῆσαι πρὸς εἰρήνην, ἐπηγάγετο τὴν ἀπὸ τῶν 
ϑεῶν βοήϑειαν, τὰ μὲν πολλὰ ϑυσίαις καὶ πομπαῖς καὶ 
χορείαις. ἃς αὐτὸς ὠργίασε καὶ κατέστησεν, ἅμα Geuvo- 
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τητι διαγωγὴν ἐπίχαριν καὶ φιλάνθρωπον ἡδονὴν éyov- 
σαις δημαγωγῶν καὶ τιϑασεύων τὸ ϑυμοειδὲς καὶ φιλο-- 
πόλεμον" ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ φόβους τινὰς ἀπαγγέλλων παρὰ 
τοῦ ϑεοῦ καὶ φάσματα δαιμόνων ἀλλόκοτα καὶ φωνὰς 
οὐκ εὐμενεῖς ἐδούλου καὶ ταπεινὴν ἐποίει τὴν διάνοιαν ὃ 
αὐτῶν ὑπὸ δεισιδαιμονίας. Ἐξ ὧν καὶ μάλιστα λόγον 
ἔσχεν ἡ σοφία καὶ ἡ παίδευσις τοῦ ἀνδρός, ὡς Πυϑαγόρᾳ 
συγγεγονότος. Μέγα γὰρ ἦν μέρος, ὡς ἐκείνῳ τῆς φιλο-- 
σοφίας καὶ τούτῳ τῆς πολιτείας ἡ περὶ τὸ ϑεῖον ἀγχιστεία 
καὶ διατριβή. Δέγεται δὲ καὶ τὸν ἔξωϑεν ὄγκον καὶ σχη-- τὸ 
ματισμὸν ἀπὸ τῆς αὐτῆς Πυϑαγόρᾳ διανοίας περιβαλέ- 

βθῦσϑαι. Καὶ γὰρ ἐκεῖνος ἀετόν τε δοκεῖ πραῦναι φωναῖς 
τισιν ἐπιστήσας καὶ καταγαγὼν ὑπεριπτάμενον, τόν τε 
μηρὸν ὑποφῆναι χρυσοῦν Ὀλυμπίασι διαπορευόμενος 
τὴν πανήγυριν. ἄλλας τε τερατώδεις μηχανὰς αὐτοῦ 15 
καὶ πράξεις ἀναγγέλλουσιν, ἐφ᾽ αἷς καὶ Τίμων ὁ Φλιά- 
σιος ἔγραψε" 

Πυϑαγόρην δὲ γόητας &zoxA(vovr ἐπὶ δόξας 
ϑήρῃ ἐπ᾿ ἀνθϑοώπων. σεμνηγορίης ὀαριστήν" 

τῷ δὲ Νομᾷ δρᾶμα ϑεᾶς τινος ἢ νύμφης ὀρείας ἔρως ἦν 20 
καὶ συνουσία πρὸς αὐτὸν ἀπόρρητος. ὥσπερ εἴρηται, καὶ 
κοιναὶ μετὰ Μουσῶν διατριβαί. Τὰ γὰρ πλεῖστα τῶν 
μαντευμάτων εἰς Μούσας ἀνῆγε, καὶ μίαν Μοῦσαν ἰδίως 
καὶ διαφερόντως ἐδίδαξε σέβεσϑαι τοὺς Ῥωμαίους. Τα- 
κίταν προσαγορεύσας. οἷον σιωπηλὴν ἢ ἐνεάν: ὅπερ 35 
εἶναι δοκεῖ τὴν Πυϑαγόρειον ἀπομνημονεύοντος ἐχε- 
μυϑέαν καὶ τιμῶντος. Ἔστι δὲ καὶ τὰ περὶ τῶν ἀφιδρυ- 
μάτων νομοϑετήματα παντάπασιν ἀδελφὰ τῶν Πυϑα- 
γόρου δογμάτων. Οὔτε γὰρ ἐκεῖνος αἰσϑητὸν ἢ παϑητόν, 
ἀόρατον δὲ καὶ ἀκήρατον καὶ νοητὸν ὑπελάμβανεν εἶναι 80 
τὸ πρῶτον. οὗτός τε διεκώλυσεν ἀνθρωποειδῆ καὶ ξῳό-- 
μορφον εἰκόνα ϑεοῦ Ρωμαίους νομίζειν. Οὐδ᾽ ἦν παρ᾽ 
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αὐτοῖς οὔτε γραπτὸν οὔτε πλαστὸν εἶδος 9500 προτερον, 
ἀλλ᾽ ἐν ἑκατὸν ἑβδομήκοντα τοῖς πρώτοις ἔτεαι ναοὺς μὲν 
οἰκοδομούμενοι καὶ καλιάδας ἱερὰς ἱστῶντες., ἄγαλμα δὲ 
οὐδὲν ἔμμορφον ποιούμενοι διετέλουν, ὡς οὔτε ὅσιον 

δ ἀφομοιοῦν τὰ βελτίονα τοῖς χείροσιν οὔτε ἐφάπτεσθαι 
ϑεοῦ δυνατὸν ἄλλως ἢ νοήσει. Κομιδῇ δὲ καὶ τὰ τῶν 
ϑυσιῶν ἔχεται τῆς Πυϑαγορικῆς ἁγιστείας - ἀναίμακτοι 
γὰρ ἦσαν αἵ γε πολλαί, δι᾽ ἀλφίτου καὶ σπονδῆς καὶ τῶν 
εὐτελεστάτων πεποιημέναι. Χωρὶς δὲ τούτων ἑτέροις 

10 ἔξωϑεν ἐπαγωνίξονται τεκμηρίοις οἵ τὸν ἄνδρα τῷ ἀνδρὶ 
συνοικειοῦντες. Ὧν ἕν μέν ἐστιν, ὅτι Πυϑαγόραν 'Po- 
μαῖοι τῇ πολιτείᾳ προσέγραψαν, ὡς ἱστόρηκεν Ἐπίχαρμος 
ὁ κωμικὸς ἔν τινι λόγῳ προς ᾿ἀντήνορα γεγρᾶμμένῳ, 
παλαιὸς ἀνὴρ καὶ τῆς Πυϑαγορικῆς διατριβῆς μετεσχη-- 

15 χώς" ἕτερον δὲ, ὅτι τεσσάρων υἱῶν βασιλεῖ Noud γενο-- 
μένων ἕνα Μάμερκον ἐπὶ τῷ Πυϑαγόρου παιδὶ προση- 
γόρευσεν. "Am ἐκείνου δὲ καὶ τὸν Αἰμιλίων οἶκον ἀνα- 
μιχϑέντα τοῖς πατρικίοις ὀνομασϑῆναί φασιν. οὕτως 

. ὑποκοριξομένου τοῦ βασιλέως τὴν ἐν τοῖς λόγοις τοῦ 
20 ἀνδρὸς αἱμυλέαν καὶ χάριν. Αὐτοὶ δ᾽ ἀκηκόαμεν πολλῶν 

ἐν Ῥώμῃ διεξιόντων. ὅτι χρησμοῦ ποτε Ῥωμαίοις γενο-- 
μένου τὸν φρονιμώτατον καὶ τὸν ἀνδρειότατον Ἑλλήνων 
ἵδούσασϑαι παρ᾽ αὑτοῖς. ἔστησαν ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς εἰκόνας 
χαλκᾶς δύο, τὴν μὲν ᾿Δλκιβιάδου. τὴν δὲ Πυϑαγόρου. 

25 Ταῦτα μὲν οὖν ἀμφισβητήσεις ἔχοντα πολλὰς καὶ τὸ 
κινεῖν διὰ μακροτέρων καὶ τὸ πιστεύεσθαι μειρακιώδους 
ἐστὶ φιλονεικίας. 

IX. Νομᾷ δὲ καὶ τὴν τῶν ἀρχιερέων, ovg Ποντίφικας 
καλοῦσι, διάταξιν καὶ κατάστασιν ἀποδιδόασι, καί φασιν 

80 αὐτὸν ἕνα τούτων τὸν πρῶτον γεγονέναι. Κεκλῆσϑαι δὲ 
τοὺς Ποντίφικας of μὲν, ὅτι τοὺς ϑεοὺς ϑεραπεύουσι 
δυνατοὺς καὶ κυρίους ἁπάντων ὄντας" ὁ γὰρ δυνατὸς 



NOMAZ. 129 

ὑπὸ Ῥωμαίων ὀνομάξεται πότηνς ἕτεροι δέ φασι πρὸς 
ὑπεξαίρεσιν γεγονέναι τοὔνομα τῶν δυνατῶν, ὡς τοῦ 
νομοϑέτου τὰς δυνατὰς ἐπιτελεῖν ἱερουργίας τοὺς ἱερεῖς 
κελεύοντος, ἂν δὲ ἢ τι κώλυμα μεῖξον οὐ συκοφαντοῦν-- 
τος. Οἱ δὲ πλεῖστοι μάλιστα καὶ τὸ γελώμενον τῶν ὀνο-- ὃ 
μάτων δοκιμάξουσιν, ὡς οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ γεφυροποιοὺς 
τοὺς ἄνδρας ἐπικληϑέντας ἀπὸ τῶν ποιουμένων περὶ 
τὴν γέφυραν ἱερῶν, ἁγιωτάτων καὶ παλαιοτάτων ὄντων" 
πόντεμ γὰρ oi “ατῖνοι τὴν γέφυραν ὀνομάξουσιν. Εἶναι 
μέντοι καὶ τὴν τήρησιν αὐτῆς καὶ τὴν ἐπισκευήν., ὥσπερ 10 
ἄλλο τι τῶν ἀκινήτων καὶ πατρίων ἱερῶν. προσήκουσαν 

66 τοῖς ἱερεῦσιν. Οὐ γὰρ ϑεμιτόν, ἀλλ: ἐπάρατον ἡγεῖσϑαι 
Ῥωμαίους τὴν κατάλυσιν τῆς ξυλίνης γεφύρας. “έγεται 
δὲ καὶ τὸ πάμπαν ἄνευ σιδήρου κατὰ δή τι λόγιον συγ- 
γεγομφῶσϑαι διὰ τῶν ξύλων. Ἡ δὲ λιϑένη πολλοῖς ὕστε-- 15 
ρον ἐξειργάσϑη χρόνοις ὑπ Αἰμιλέου ταμιεύοντος. Οὐ 
μὴν ἀλλὰ καὶ τὴν ξυλίνην τῶν Nou& χρόνων ἀπολείπε-- 
σϑαι λέγουσιν. ὑπὸ Μαρκίου τοῦ Νομᾶ ϑυγατριδοῦ βα- 
σιλεύοντος ἀποτελεσϑεῖσαν. Ὁ δὲ μέγιστος τῶν Ποντι-- 
φίκων οἷον ἐξηγητοῦ καὶ προφήτου, μᾶλλον δὲ ἱεροφάν-- 90 
του τάξιν εἴληχεν, οὐ μόνων τῶν δημοσίᾳ δρωμένων 
ἐπιμελούμενος, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἰδίᾳ ϑύοντας ἐπισκοπῶν 
καὶ κωλύων παρεχβαίνειν τὰ νενομισμένα καὶ διδάσκων 
ὅτου τις δέοιτο πρὸς ϑεῶν τιμὴν ἢ παραίτησιν. Ἦν δὲ 
καὶ τῶν ἱερῶν παρϑένων ἐπίσκοπος, ἃς Ἑστιάδας προσ-- 95 
αγορεύουσι. Νομᾷ γὰρ δὴ καὶ τὴν τῶν Ἑστιάδων παρ-- 
ϑένων καϑιέρωσιν καὶ ὅλως τὴν περὶ τὸ πῦρ τὸ ἀϑά- 
νατον, ὃ φυλάττουσιν αὗται, ϑεραπείαν τε καὶ τιμὴν 
ἀποδιδόασιν. εἴτε ὡς καϑαρὰν καὶ ἄφϑαρτον τὴν τοῦ 
πυρὸς οὐσίαν ἀκηράτοις καὶ ἀμιάντοις παρατιϑεμένου 30 
σώμασιν, εἴτε τὸ ἄκαρπον καὶ ἄγονον τῇ παρϑενίᾳ Gvv- 
οἰκειοῦντος. Ἐπεί τοι τῆς Ελλάδος ὅπου πῦρ ἄσβεστόν 

PLUT. viT. I. 9: 
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ἐστιν, ὡς Πυϑοῖ καὶ ᾿ἀϑήνησιν, οὐ παρϑένοι. γυναῖκες 
δὲ πεπαυμέναι γάμων ἔχουσι τὴν ἐπιμέλειαν" ἐὰν δὲ ὑπὸ 
τύχης τινὸς ἐκλίπῃ, καϑάπερ᾿4ϑήνησι μὲν ἐπὶ τῆς '4ρι- 
στίωνος λέγεται τυραννίδος ἀποσβεσϑῆναι τὸν ἱερὸν 

δλύχνον, ἐν ZsAgoig δὲ τοῦ ναοῦ καταπρησϑέντος ὑπὸ 
Μήδων, περὶ δὲ và Μιϑριδατικὰ καὶ τὸν ἐμφύλιον Ῥω-- 
μαίων πόλεμον ἅμα τῷ βωμῷ τὸ πῦρ ἠφανίσϑη, οὔ 
φασι δεῖν ἀπὸ ἑτέρου πυρὸς ἐναύεσϑαι, καινὸν δὲ ποιεῖν 
καὶ νέον ἀνάπτοντας ἀπὸ τοῦ ἡλίου φλόγα καϑαρὰν καὶ 

10 ἀμέαντον. Ἐξάπτουσι δὲ μάλιστα τοῖς σκαφείοις, ἃ κατα- 
σχευάξεται μὲν ἀπὸ πλευρᾶς ἰσοσκελοῦς ὀρϑογωνίου 
τριγώνου κοιλαινόμενα, συννεύει δ᾽ εἰς ἕν ἐκ τῆς περι-- 
φερείας κέντρον. Ὅταν οὖν ϑέσιν ἐναντίαν λάβῃ πρὸς 
τὸν ἥλιον, ὥστε τὰς αὐγὰς πανταχόϑεν ἀνακοπτομένας 

15 ἀϑροίξεσϑαι καὶ συμπλέκεσϑαι περὶ τὸ κέντρον, αὐτόν 
τὲ διακρίνει τὸν ἀέρα λεπτυνόμενον καὶ τὰ κουφότατα 
καὶ ξηρότατα τῶν προστιϑεμένων ὀξέως ἀνάπτει κατὰ 
τὴν ἀντέρεισιν, σῶμα καὶ πληγὴν πυρώδη τῆς αὐγῆς λα- 
βούσης. Ἔνιοι μὲν οὖν οὐδὲν ὑπὸ τῶν ἱερῶν παρϑένων 

20 ἀλλ᾽ ἢ τὸ ἄσβεστον ἐκεῖνο φρουρεῖσϑαι πῦρ νομίζουσιν" 
ἔνιοι δὲ εἶναί τινά φασιν ἀϑέατα τοῖς ἄλλοις ἱερὰ κρυ-- 
πτόμενα, περὶ ὧν ὅσα καὶ πυϑέσϑαι καὶ φράσαι ϑεμιτὸν 
ἐν τῷ Καμίλλου βίῳ γέγραπται. 

X. Πρῶτον μὲν οὖν ὑπὸ Νομᾶ καϑιερωϑῆναι λέ- 

25 γουσι Γεγανίαν καὶ Βερηνίαν. δεύτερον δὲ Κανουληΐαν 
καὶ Ταρπηΐαν - ὕστερον δὲ Σερβίου δύο προσϑέντος ἄλ-- 
λας τῷ ἀριϑμῷ διατηρῆσαι μέχρι τῶν χρόνων τούτων τὸ 
πλῆϑος. ἙΩρίσϑη δὲ ταῖς ἱεραῖς παρϑένοις ὑπὸ τοῦ βα- 
σιλέως ἁγνεία τριακονταέτις, ἐν qj τὴν μὲν πρώτην δε-- 

80 καετίαν ἃ χρὴ δρᾶν μανϑάνουσι. τὴν δὲ μέσην ἃ μεμα- 
ϑήκασι δρῶσι, τὴν δὲ τρίτην ἑτέρας αὐταὶ διδάσκουσιν. 
Εἶτα ἀνεῖται τῇ βουλομένῃ μετὰ τὸν χρόνον τοῦτον ἤδη 
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καὶ γάμου μεταλαμβάνειν καὶ πρὸς ἕτερον τραπέσϑαι 
βίον ἀπαλλαγείσῃ τῆς ἱερουργίας. Ζ“έγονται δὲ οὐ πολ- 
λαὶ ταύτην ἀσπάσασϑαι τὴν ἄδειαν, οὐδὲ ἀσπασαμέναις 
χρηστὰ πράγματα συντυχεῖν. ἀλλὰ μετανοίᾳ καὶ κατη-- 
φείᾳ συνοῦσαι τὸν λοιπὸν βίον ἐμβαλεῖν τὰς ἄλλας εἰς 5 
δεισιδαιμονίαν, ὥστε μέχρι γήρως καὶ ϑανάτου διατε-- 
λεῖν ἐγκαρτερούσας καὶ παρϑενευομένας. Τιμὰς δὲ με-- 
γάλας ἀπέδωκεν αὐταῖς, ὧν ἔστι καὶ τὸ διαϑέσϑαι ξῶν--: 
τος ἐξεῖναι πατρὸς καὶ τἄλλα πράττειν ἄνευ προστάτου 
διαγούσας, ὥσπερ αἱ τρίπαιδες. ἹΡαβδουχοῦνται δὲ προΐ-- 10 
οὔσαι: κἂν ἀγομένῳ τινὶ πρὸς ϑάνατον αὐτομάτως συν-- 
τύχωσιν, οὐκ ἀναιρεῖται. Ζ:εῖ δὲ ἀπομόσαι τὴν παρϑένον 
ἀκούσιον καὶ τυχαίαν καὶ οὐκ ἐξεπίτηδες γεγονέναι τὴν 

67 ἀπάντησιν. Ὁ δὲ ὑπελθὼν κομιζομένων ὑπὸ τὸ φορεῖον 
ἀποϑνήσκει. Κόλασις δὲ τῶν μὲν ἄλλων ἁμαρτημάτων 15 
πληγαὶ ταῖς παρϑένοις, τοῦ μεγίστου Ποντίφικος κολά-- 

ζοντος ἔστιν ὅτε καὶ γυμνὴν τὴν πλημμελήσασαν ὀϑόνης 
ἐν παλινσκίῳ παρατεινομένης" ἡ δὲ τὴν παρϑενίαν κα- 

᾿ταισχύνασα ξῶσα κατορύττεται παρὰ τὴν Κολλίνην λε- 
γομένην πύλην" ἐν ἧ τις ἔστιν ἐντὸς τῆς πόλεως ὀφρὺς 20 
γεώδης παρατείνουσα πόρρω" καλεῖται δὲ χῶμα διαλέχτῳ 
τῇ Aaívov. Ἐνταῦϑα κατασκευάζξεται κατάγειος οἶκος 

οὐ μέγας ἔχων ἄνωϑεν κατάβασιν. Κεῖται δὲ ἐν αὐτῷ 

κλένη τὲ ὑπεστρωμένη καὶ λύχνος καιόμενος, ἀπαρχαί τε 
τῶν πρὸς τὸ ξῆν ἀναγκαίων βραχεῖαί τινες, οἷον ἄρτος, 25 

ὕδωρ ἐν ἀγγείῳ. γάλα, ἔλαιον, ὥσπερ ἀφοσιουμένων τὸ 
μὴ λιμῷ διαφϑείρειν σῶμα ταῖς μεγίσταις καϑιερωμένον 

ἁγιστείαις. Αὐτὴν δὲ τὴν κολαζομένην εἰς φορεῖον év- 
, ϑέμενοι καὶ καταστεγάσαντες ἔξωϑεν καὶ καταλαβόντες 

ἱμᾶσιν, ὡς μηδὲ φωνὴν ἐξάκουστον γενέσϑαι. κομίζουσι 80 
δι’ ἀγορᾶς. Ἐξίστανται δὲ πάντες σιωπῇ καὶ παραπέμ-- 
πουσιν ἄφϑογγοι μετά τινος δεινῆς κατηφείας" οὐδὲ 

* 
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ἐστὶν ἕτερον ϑέαμα φρικτότερον, οὐδ᾽ ἡμέραν ἡ πόλις 
ἄλλην ἄγει στυγνοτέραν ἐκείνης. Ὅταν δὲ πρὸς τὸν τό- 
πον κομισϑῇ τὸ φορεῖον, οἵ μὲν ὑπηρέται τοὺς δεσμοὺς 
ἐξέλυσαν, ὁ δὲ τῶν ἱερέων ἔξαρχος εὐχάς τινας ἀπορρή- 

ὅτους ποιησάμενος καὶ χεῖρας ἀνατείνας ϑεοῖς πρὸ τῆς 
ἀνάγκης ἐξάγει συγκεκαλυμμένην καὶ καϑίστησιν ἐπὶ 
κλίμακος εἰς τὸ οἴκημα κάτω φερούσης. Εἶτα αὐτὸς μὲν 
ἀποτρέπεται μετὰ τῶν ἄλλων ἱερέων τῆς δὲ καταβάσης 
qj v6 κλίμαξ ἀναιρεῖται καὶ κατακρύπτεται τὸ οἴκημα γῆς 

10 πολλῆς ἄνωϑεν ἐπιφορουμένης, ὥστε ἰσόπεδον τῷ λοιπῷ 
χώματι γενέσϑαι τὸν τόπον. Οὕτω μὲν αἵ προέμεναι τὴν 
ἱερὰν παρϑενίαν κολάζονται. 

XL Ννομᾶς δὲ λέγεται καὶ τὸ τῆς Ἑστίας ἱερὸν ἐγκύ- 
κλιον περιβαλέσϑαι τῷ ἀσβέστῳ πυρὶ φρουράν, ἀπομι- 

16 μούμενος οὐ τὸ σχῆμα τῆς γῆς ὡς Ἑστίας οὔσης, ἀλλὰ 
τοῦ σύμπαντος κόσμου, οὗ μέσον οἵ Πυϑαγορικοὶ τὸ 
πῦρ ἴδρῦσϑαι νομίζουσι. καὶ τοῦτο Ἑστίαν καλοῦσι καὶ 
μονάδα: τὴν δὲ γῆν οὔτε ἀκίνητον οὔτε ἐν μέσῳ τῆς 
περιφορᾶς οὖσαν, ἀλλὰ κύκλῳ περὶ τὸ πῦρ αἰωρουμένην 

30 οὐ τῶν τιμιωτάτων οὐδὲ τῶν πρώτων τοῦ κόσμου μορίων 
ὑπάρχειν. Ταῦτα δὲ καὶ Πλάτωνά φασι πρεσβύτην γε- 
νόμενον διανενοῆσϑαι περὶ τῆς γῆς ὡς ἐν ἑτέρᾳ χώρα 
καϑεστώσης, τὴν δὲ μέσην καὶ κυριωτάτην ἑτέρῳ τινὶ 
κρείττονι προσήκουσαν. 

95  XIL Οἱ δὲ Ποντίφικες καὶ τὰ περὶ τὰς ταφὰς πάτρια 
τοῖς xontovcw ἀφηγοῦνται, Νομᾶ διδάξαντος μηδὲν 
ἡγεῖσϑαι μίασμα τῶν τοιούτων, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐκεῖ ϑεοὺς 
σέβεσϑαι τοῖς νενομισμένοις. ὡς τὰ κυριώτατα τῶν ἧμε- 
τέρων ὑποδεχομένους" ἐξαιρέτως δὲ τὴν προσαγορευο-- 

80 μένην Διβίτιναν, ἐπίσκοπον τῶν περὶ τοὺς ϑνήσκοντας 
ὁσίων ϑεὸν οὖσαν, εἴτε Περσεφόνην cire μᾶλλον, ὡς οἵ 
λογιώτατοι Ῥωμαίων ὑπολαμβάνουσιν, ᾿ἀφροδίτην. οὐ 
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κακῶς εἰς μιᾶς δύναμιν ϑεοῦ τὰ περὶ τὰς γενέσεις καὶ 

τὰς τελευτὰς ἀνάπτοντες. Αὐτὸς δὲ καὶ τὰ πένϑη καϑ' 

ἡλικίας καὶ χφόνους ἔταξεν οἷον παῖδα μὴ πενϑεῖν νεώ- 

τερον τριετοῦς, μηδὲ πρεσβύτερον πλείονας μῆνας ὧν 
ἐβίέωσεν ἐνιαυτῶν μέχρι τῶν δέκα, καὶ περαιτέρω μηδὲε--ὃ 
μέαν ἡλικίαν, ἀλλὰ τοῦ μακροτάτου πένϑους χρόνον 
εἶναι δεκαμηνιαῖον. ἐφ᾽ ὅσον καὶ χηρεύουσιν αἵ τῶν 
ἀποϑανόντων γυναῖχες. Ἡ δὲ πρότερον γαμηϑεῖσα βοῦν 
ἐγκύμονα κατέϑυεν ἐκείνου νομοϑετήσαντος. Πολλὰς δὲ 
καὶ ἄλλας Noui καταδείξαντος ἱερωσύνας ἔτι δυεῖν μνη-- 10 

σϑήσομαι. τῆς τε Σαλίων καὶ τῆς τῶν Φιτιαλέων., αἵ μά-- 
θϑλιστα τὴν εὐσέβειαν τοῦ ἀνδρὸς ἐμφαένουσιν. Οἱ μὲν 

γὰρ dunes. εἰρηνοφύλακές τινες ὄντες. ὡς δ᾽ ἐμοὶ 
δοκεῖ, καὶ τοὔνομα λαβόντες ἀπὸ τῆς πράξεως, λόγῳ τὰ 
νείκη κατέπαυον, οὐκ ἐῶντες στρατεύειν πρότερον 515 
πᾶσαν ἐλπίδα ates ἀποκοπῆναι. Καὶ γὰρ εἰρήνην Ἕλ- 
ληνες καλοῦσιν ὅταν λόγῳ, μὴ βίᾳ. πρὸς ἀλλήλους χρώ- 
μενοι λύσωσι τὰς διαφοράς. Οἱ δὲ Ῥωμαίων Φιτιαλεῖς 
πολλάκις μὲν ἐβάδιξον ὡς τοὺς ἀδικοῦντας αὐτοὶ πεί- 
ϑοντες sUyvouoveiv: ἀγνωμονούντων δὲ μαρτυράμενοι "0 
ϑεοὺς καὶ κατευξάμενοι πολλὰ καὶ δεινὰ καϑ' αὑτῶν 
αὐτοὶ καὶ τῆς πατρίδος. εἰ μὴ δικαίως ἐπεξίασιν, οὕτω 
κατήγγελλον αὐτοῖς τὸν πόλεμον. Κωλυόντων δὲ τού- 
τῶν ἢ μὴ συναινούντων͵ οὔτε στρατιώτῃ ϑεμιτὸν οὔτε 
βασιλεῖ Ῥωμαίων ὅπλα κινεῖν, ἀλλὰ παρὰ τούτων ἔδει 95 
τὴν ἀρχὴν τοῦ πολέμου δεξάμενον ὡς δικαίου τὸν ἄρ-- 
χοντα, τότε σκοπεῖν περὶ τοῦ συμφέροντος. Δέγεται δὲ 
καὶ τὸ Κελτικὸν ἐκεῖνο πάϑος τῇ πόλει γενέσϑαι τούτων 
τῶν ἱερέων παρανομηϑέντων. Ἔτυχον μὲν γὰρ οἵ βάρ- 
βαροι Κλουσένους πολιορκοῦντες ἐπέμφϑη δὲ πρεσβευ--30 
τὴς Φάβιος ᾿άμβουστος εἰς τὸ στρατόπεδον διαλύσεις 
πράξων ὑπὲρ τῶν πολιορκουμένων. “αβὼν δὲ ἀποκρί- 
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σεις οὐκ ἐπιεικεῖς καὶ πέρας σχεῖν αὑτῷ τὴν πρεσβείαν 
οἰόμενος ἐνεανιεύσατο πρὸ τῶν Κλουσίνων ὅπλα λαβὼν 
προκαλέσασϑαι τὸν ἀριστεύοντα τῶν βαρβάρων. Τὰ μὲν 
οὖν τῆς μάχης εὐτυχεῖτο καὶ καταβαλὼν ἐσκύλευσε τὸν 

οἄνδρα" γνωρίσαντες δὲ οἵ Κελτοὶ πέμπουσιν εἰς Ῥώμην 
κήρυκα τοῦ Φαβίου κατηγοροῦντες ὡς ἐκσπόνδου καὶ 
ἀπίστου καὶ ἀκατάγγελτον ἐξενηνοχότος πρὸς αὐτοὺς 
πόλεμον. Ἐνταῦϑα τὴν μὲν σύγκλητον οἵ Φιτιαλεῖς 
ἔπειϑον ἐκδιδόναι τὸν ἄνδρα τοῖς Κελτοῖς, καταφυγὼν 

1003 ἐκεῖνος εἰς τοὺς πολλοὺς καὶ τῷ δήμῳ σπουδάξοντι 
χρησάμενος διεκρούσατο τὴν δίκην. Μετ᾿ ὀλέγον δὲ 
ἐπελϑόντες οἱ Κελτοὶ τὴν Ῥώμην πλὴν τοῦ Καπιτωλίου 
διεπόρϑησαν. ᾿4λλὰ ταῦτα μὲν ἐν τοῖς περὶ Καμίλλου 
μᾶλλον ἀκριβοῦται. 

15. ΧΠ|. Τοὺς δὲ Σαλίους ἱερεῖς ἐκ τοιαύτης λέγεται 
συστήσασϑαι προφάσεως. Ἔτος ὄγδοον αὐτοῦ βασιλεύ-- 
ovrog λοιμώδης νόσος περιϊοῦσα τὴν Ἰταλίαν ἐστρόβησε 
καὶ τὴν Ῥώμην. ᾿ϑυμούντων δὲ τῶν ἀνθρώπων (6ro- 
ρεῖται χαλκῆν πέλτην ἐξ οὐρανοῦ καταφερομένην εἰς τὰς 

20 Νομᾶ πεσεῖν χεῖρας. Ἐπὶ δὲ αὐτῇ ϑαυμάσιόν τινα λόγον 
λέγεσϑαι ὑπὸ τοῦ βασιλέως, ὃν Ἠγερίας τε καὶ τῶν 
Μουσῶν πυϑέσϑαι. Τὸ μὲν γὰρ ὅπλον ἥκειν ἐπὶ σωτη- 
ρίᾳ τῆς πόλεως, καὶ δεῖν αὐτὸ φρουρεῖσϑαι γενομένων 
ἄλλων ἕνδεκα καὶ σχῆμα καὶ μέγεϑος καὶ μορφὴν ἐκείνῳ 

25 παραπλησίων, ὅπως ἄπορον εἴη τῷ κλέπτῃ δι᾽ ὁμοιότητα 
τοῦ διοπετοῦς ἐπιτυχεῖν " ἔτι δὲ χρῆναι Μούσαις καϑιε- 
ρῶσαι τὸ χωρίον ἐκεῖνο καὶ τοὺς περὶ αὐτὸ λειμῶνας, 
ὅπου τὰ πολλὰ φοιτῶσαι συνδιατρίβουσιν αὐτῷ τὴν δὲ 
πηγήν, ἣ κατάρδει τὸ χωρίον, ὕδωρ ἱερὸν ἀποδεῖξαι 

ϑυταῖς Ἑστιάσι παρϑένοις, ὅπως λαμβάνουσαι καϑ᾽ ἡμέ- 
ραν ἁγνίξωσι καὶ ῥαίνωσι τὸ ἀνάκτορον. Τούτοις μὲν 
οὖν μαρτυρῆσαι λέγουσι καὶ τὰ τῆς νόσου παραχρῆμα 
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παυσάμενα. Τὴν δὲ πέλτην προϑέντος αὐτοῦ καὶ κελεύ-. 
σαντος ἁμιλλᾶσϑαι τοὺς τεχνίτας ὑπὲρ τῆς ὁμοιότητος, 
τοὺς μὲν ἄλλους ἀπειπεῖν, Οὐετούριον δὲ Moguovguov 
ἕνα τῶν ἄκρων δημιουργῶν οὕτως ἐφικέσϑαι τῆς ἐμφε-- 
θείας. καὶ κατασκευάσαι πάσας ὁμοίας, ὥστε μηδ᾽ αὐτὸν 5 
ἔτι τὸν Νομᾶν διαγινώσκειν. Τούτων οὖν φύλακας καὶ 
ἀμφιπόλους ἀπέδειξε τοὺς Σιαλίους ἱερεῖς. Σάλιοι δὲ 
ἐκλήϑησαν, οὐχ, ὡς ἔνιοι μυϑολογοῦσι, Σαμόϑρᾳκος 
ἀνδρὸς ἢ 'Μαντινέως, 6 ὄνομα Σιαλίου, πρώτου τὴν ἐνό-- 

πλιον ἐκδιδάξαντος ὄρχησιν. ἀλλὰ pensi ἀπὸ τῆς 09-10 
χήσεως αὐτῆς ἁλτικῆς οὔσης. ἣν ὑπορχοῦνται διαπο-- 
ρευόμενοι τὴν πόλιν. ὅταν τὰς ἱερὰς πέλτας ἀναλάβωσιν 
ἕν τῷ Μαρτίῳ μηνί, φοινικοῦς μὲν ἐνδεδυμένοι χιτω-- 

69 víGxovg, μίτραις δὲ χαλκαῖς ἐπεξωσμένοι πλατείαις καὶ 
κράνη χαλκᾶ φοροῦντες, ἐγχειριδίοις δὲ μικροῖς τὰ ὅπλα 15 
κρούοντες. Ἡ δὲ ἄλλη τῆς ὀρχήσεως ποδῶν ἔργον ἐστί: 
κινοῦνται γὰρ ἐπιτερπῶς, ἑλιγμούς τινας καὶ μεταβολὰς 

ἐν ῥυϑμῷ τάχος ἔχοντι καὶ πυκνότητα μετὰ ῥώμης καὶ 
κουφότητος ἀποδιδόντες. Αὐτὰς δὲ τὰς πέλτας ἀγκύλια 

καλοῦσι διὰ τὸ σχῆμα" κύκλος γὰρ οὐκ ἔστιν οὐδὲ &zo- 20 
δίδωσιν, ὡς πέλτη, τὴν περιφέρειαν, ἀλλ᾽ ἐκτομὴν ἔχει 
γραμμῆς ἑλικοειδοῦς. ἧς αἵ κεραῖαι καμπὰς ἔχουσαι καὶ 
συνεπιστρέφουσαι τῇ πυκνότητι πρὸς ἀλλήλας ἀγκύλον 
τὸ σχῆμα ποιοῦσιν" ἢ διὰ τὸν ἀγκῶνα περὶ ὃν περιφέ- 
θονται. Ταῦτα γὰρ ὁ Ἰόβας εἴρηκε γλιχόμενος ἐξελληνί-- 25 
σαι τοὔνομα. Ζύναιτο δ᾽ ἂν τῆς ἀνέκαϑεν φορᾶς πρῶ-- 
τον ἐπώνυμον γεγονέναι, καὶ τῆς ἀκέσεως τῶν νοσούν- 
τῶν, καὶ τῆς τῶν αὐχμῶν λύσεως. ἔτι δὲ τῆς τῶν δεινῶν 
ἀνασχέσεως, καϑ' ὃ καὶ τοὺς “ιοσχούρους vau ̓ 49η- 
ναῖοι προσηγόρευσαν, εἴ ys δεῖ πρὸς τὴν Ἑλληνικὴν 80 

διάλεκτον ἐξάγειν τοὔνομα. Τῷ δὲ “Μαμουρίῳ λέγουσι 
μισϑὸν γενέσϑαι τῆς τέχνης ἐκείνης μνήμην τινὰ δι᾽ 
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ὠδῆς ὑπὸ τῶν Σαλίων ἅμα τῇ πυρρίχῃ διαπεραινομενης. 
Οἱ δὲ οὐ Οὐετούριον Μαμούριον εἶναί φασι τὸν ἀδό-- 
μενον, ἀλλὰ Οὐετέρεμ μεμορίαμ, ὅπερ ἐστὶ, παλαιὰν 
μνήμην. 

5 XIV. Ἐπεὶ δὲ διεκόσμησε τὰς ἱερωσύνας ἐδείματο 
πλησίον τοῦ τῆς Ἑστίας ἱεροῦ τὴν καλουμένην Ῥηγίαν, 
οἷόν τι βασίλειον οἴκημα: καὶ τὸ πλεῖστον αὐτόϑι τοῦ 
χρόνου διέτριβεν ἱερουργῶν ἢ διδάσκων τοὺς ἱερεῖς ἦ 
προς ἐννοίᾳ τινὶ τῶν ϑείων πρὸς αὑτὸν σχολάξων. Oi- 

10 κέαν δ᾽ εἶχεν ἑτέραν περὶ τὸν Κυρίνου λόφον, ἧς ἔτι νῦν 
τὸν τόπον ἐπιδεικνύουσιν. Ἐν δὲ ταῖς προπομπαῖς καὶ 
ὅλως τῶν ἱερέων ταῖς πομπαῖς προηγοῦντο κήρυκες ἀνὰ 
τὴν πόλιν ἐλινύειν κελεύοντες καὶ τὰ ἔργα καταπαύ- 
οντες. Ὡς γάρ φασι τοὺς Πυϑαγορικοὺς οὐκ ἐᾶν ἐκ. 

15 παρόδου προσκυνεῖν καὶ προσεύχεσϑαι τοῖς ϑεοῖς, ἀλλ᾽ 
οἴκοϑεν εὐθὺς ἐπὶ τοῦτο γνώμῃ παρεσχευασμένους βα- 
δίξειν, οὕτως (TO Νομᾶς χρῆναι τοὺς πολίτας μήτε 

ἀκούειν τι τῶν ϑείων μήτε ὁρᾶν ἐν παρέργῳ καὶ ἀμελῶς, 

ἀλλὰ σχολὴν ἄγοντας ἀπὸ τῶν ἄλλων καὶ προσέχοντας 

ϑοτὴν διάνοιαν ὡς πράξει μεγίστῃ τῇ περὶ τὴν εὐσέβειαν, 
ψόφων τε καὶ πατάγων καὶ στεναγμῶν καὶ ὅσα τοιαῦτα 
τοῖς ἀναγκαίοις καὶ βαναύσοις πόνοις ἕπεται καϑαρὰς 
τὰς ὁδοὺς ταῖς ἱερουργίαις παφέχοντας. Ὧν ἴχνος τι 
μέχρι νῦν διασώξοντες, ὅταν ἄρχων πρὸς ὄρνισιν ἢ ϑυ- 

25 σίαις διατρίβῃ, βοῶσιν, Ὃκ ἄγε: σημαίνει δὲ ἡ φωνή, 
τοῦτο πρᾶσσε, συνεπιστρέφουσα καὶ κατακοσμοῦσα τοὺς 
προστυγχάνοντας. Ἦν δὲ καὶ τῶν ἄλλων παραγγελμάτων 

αὐτοῦ πολλὰ τοῖς Πυϑαγορικοῖς ἐοικότα. Ὡς γὰρ ἐκεῖνοι 
παρήνουν ἐπὶ χοίνικος μὴ καϑῆσϑαι, καὶ μαχαίρᾳ πῦρ μὴ 

30 σκαλεύειν, καὶ βαδίζοντας εἰς ἀποδημίας μὴ μεταστρέφε- 
σϑαι, καὶ τοῖς μὲν οὐρανίοις περισσὰ ϑύειν, ἄρτια δὲ τοῖς 
BÜdvíoc ; ὧν ἑχάστου τὴν διάνοιαν ἀπεκρύπτοντο πρὸς 
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τοὺς πολλούς, οὕτως ἔνια τῶν Νομᾶ πατρίων ἀπόρρη- 
τον ἔχει τὸν λόγον οἷον τὸ μὴ σπένδειν ϑεοῖς ἐξ ἀμπέ- 
λων ἀτμήτων μηδὲ ϑύειν ἄτερ ἀλφίτων" καὶ τὸ προσ- 
κυνεῖν περιστρεφομένους καὶ τὸ καϑῆσϑαι προσκυνή-- 

σαντας. Τὰ μὲν οὖν πρῶτα δύο τὴν γῆς ἐξημέρωσιν ὃ 
ἔοικε διδάσκειν. ὡς μόριον εὐσεβείας οὖσαν" ἡ δὲ περι-- 
στροφὴ τῶν προσκυνούντων λέγεται μὲν ἀπομίμησις 
εἶναι τῆς τοῦ κόσμου περιφορᾶς, δόξειε δ᾽ ἂν μᾶλλον 
0 προσκυνῶν, ἐπεὶ πρὸς ἕω τῶν ἱερῶν βλεπόντων ἀπέ- 
στραπται τὰς ἀνατολάς. μεταβάλλειν ἑαυτὸν ἐνταῦϑα 10 
καὶ περιστρέφειν ἐπὶ τὸν ϑεόν, κύκλον ποιῶν καὶ συν-- 
ἄάπτων τὴν ἐπιτελείωσιν τῆς εὐχῆς δι᾽ ἀμφοῖν: εἰ μὴ νὴ 
Ζέα τοῖς “ἰγυπτίοις τροχοῖς αἰνίττεταί τι καὶ διδάσκειν 

ἸΟπαραπλήσιον ἡ μεταβολὴ τοῦ σχήματος, ὡς οὐδενὸς 
ἑστῶτος τῶν ἀνθρωπίνων, ἀλλ᾽ ὅπως ἂν στρέφῃ καὶ 1ό 
ἀνελίττῃ τὸν βίον ἡμῶν ὁ 9:0g, ἀγαπᾶν καὶ δέχεσϑαι 
προσῆκον. Τὸ δὲ καϑέξεσϑαι προσκυνήσαντας οἰωνι-- 
σμὸν εἶναι λέγουσι τοῦ βεβαιότητα ταῖς εὐχαῖς καὶ δια-- 
μονὴν τοῖς ἀγαϑοῖς ἐπιγίνεσϑαι. Ζέγουσι δὲ καὶ πρά- 
ἕξεων διορισμὸν εἶναι τὴν ἀνάπαυσιν: ὡς οὖν τῇ προ--30 
τέρᾳ πράξει πέρας ἐπιτιϑέντας καϑέξεσθαι παρὰ τοῖς 
ϑεοῖς, ἵνα ἑτέρας πάλιν ἀρχὴν παρ᾽ ἐκείνων λάβωσι. 
Ζύναται δὲ καὶ τοῦτο τοῖς εἰρημένοις ὁμολογεῖν, ἐϑέ- 
fovrog ἡμᾶς τοῦ νομοϑέτου μὴ ποιεῖσϑαι τὰς πρὸς τὸ 
ϑεῖον ἐντεύξεις ἐν ἀσχολία καὶ παρέργως οἷον σπεύ-- 35 
δοντας, ἀλλ᾽ ὅταν χρόνον ἔχωμεν καὶ σχολὴν ἄγωμεν. 

XV. 'Ex δὲ τῆς τοιαύτης παιδαγωγίας πρὸς τὸ ϑεῖον 
οὕτως ἡ πόλις ἐγεγόνει χειροήϑης καὶ κατατεϑαμβημένη 
τὴν τοῦ Νομᾶ δύναμιν, ὥστε μύϑοις ἐοικότας τὴν ἀτο-- 
πίαν λόγους παραδέχεσϑαι καὶ νομίξειν μηδὲν ἄπιστον 80 
εἶναι μηδὲ ἀμήχανον ἐκείνου βουληϑέντος. “έγεται 
γοῦν ποτε καλέσας ἐπὶ τὴν τράπεξαν οὐκ ὀλίγους τῶν 
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πολιτῶν σκεύη ve φαῦλα καὶ δεῖπνον εὐτελὲς πάνυ προ- 

ϑέσϑαι καὶ δημοτικόν᾽ ἀρξαμένων δὲ δειπνεῖν ἐμβαλὼν 
λόγον, ὡς ἡ ϑεός, ἡ σύνεστιν, ἥκοι πρὸς αὐτόν, αἰφνέ- 
διον ἐπιδεῖξαι τόν τε oixov ἐκπωμάτων πλήρη πολυτε- 

ὅ λῶν καὶ τὰς τραπέξας ὄψων τε παντοδαπῶν καὶ παρα- 
σκευῆς δαψιλοῦς γεμούσας. Πᾶσαν δὲ ὑπερβέβληκεν 
ἀτοπίαν τὸ ὑπὲρ τῆς τοῦ Διὸς ὁμιλίας ἱστορούμενον. 
“Μμυϑολογοῦσι γὰρ εἰς τὸν Afevrivov λόφον οὔπω μέρος 
ὄντα τῆς πόλεως οὐδὲ συνοικούμενον, ἀλλ᾽ ἔχοντα πη- 

10 γάς τε δαψιλεῖς ἐν αὑτῷ καὶ νάπας σκιερὰς, φοιτᾶν δύο 
δαίμονας Πῖκον καὶ Φαῦνον" ovs τὰ μὲν ἄλλα Σατύρων 
ἄν τις ἢ Πανῶν γένει προσεικάσειε. δυνάμει δὲ φαρμά- 
κῶν καὶ δεινότητι τῆς περὶ τὰ ϑεῖα γοητείας λέγονται 
ταὐτὰ τοῖς ὑφ᾽ Ἑλλήνων προσαγορευϑεῖσιν ᾿Ιδαίοις 

15 ΖΙαχτύλοις σοφιξόμενοι περιϊέναι τὴν Ἰταλίαν. Τού- 
τους φασὶ χειρώσασϑαι τὸν ΝΝομᾶν οἴνῳ καὶ μέλιτι κερά-- 
σαντα τὴν κρήνην, ἀφ᾽ ἧς ἔπινον συνήϑως. Δηφϑέντας 
0b πολλὰς μὲν ἰδέας τρέπεσϑαι καὶ μετεκδύεσθϑαι τὴν 
αὑτῶν φύσιν, ἀλλόκοτα φάσματα καὶ φοβερὰ τῆς ὄψεως 

20 προβαλλομένους ἐπεὶ δὲ ἔγνωσαν ἑαλωκότες ἰσχυρὰν 
x«i ἄφυκτον ἅλωσιν. ἄλλα τε προϑεσπίσαι πολλὰ τῶν 
μελλόντων καὶ τὸν ἐπὶ τοῖς κεραυνοῖς ἐκδιδάξαι καϑαρ- 
μόν, ὃς ποιεῖται μέχρινῦν διὰ κρομμύων καὶ τριχῶν καὶ 
μαινίδων. Ἔνιοι δὲ οὐ τοὺς δαίμονάς φασιν ὑποϑέσϑαι 

25T0v καϑαρμὸν, ἀλλ᾽ ἐκείνους μὲν καταγαγεῖν τὸν Zlía 
μαγεύσαντας, τὸν δὲ ϑεὸν ὀργιξόμενον và Νομᾷ προσ- 
τάσσειν, ὡς χρὴ γενέσϑαι τὸν καϑαρμὸν κεφαλαῖς" 
ὑπολαβόντος δὲ τοῦ Νομᾶ, κρομμύων; εἰπεῖν, ἀνθρώ-- 
zv: τὸν δὲ αὖϑις ἐκτρέποντα τὸ τοῦ προστάγματος 

80 δεινὸν ἐπερέσϑαι, ϑριξίν; ἀποκριναμένου δὲ τοῦ Διὸς: 
ἐμψύχοις. ἐπαγαγεῖν τὸν Νομᾶν μαινίσι; ταῦτα λέγειν" 
ὑπὸ τῆς Ἠγερίας δεδιδαγμένον. Καὶ τὸν μὲν 960v: 
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ἀπελϑεῖν ἵλεω γενόμενον, τὸν δὲ τόπον Ἰλίκιον ἀπ᾿ 
ἐκείνου προσαγορευϑῆναι καὶ τὸν καϑαρμὸν οὕτω Gvv- 
τελεῖσϑαι. Ταῦτα μὲν οὖν τὰ μυϑώδη καὶ γελοῖα τὴν 
τῶν τότε ἀνθρώπων ἐπιδείκνυται διάϑεσιν πρὸς τὸ 
ϑεῖον, ἣν ὁ ἐθισμὸς αὐτοῖς ἐνεποίησεν. Αὐτὸν δὲ τὸν 5 
Νομᾶν οὕτω φασὶν εἰς τὸ ϑεῖον ἀνηρτῆσϑαι ταῖς ἐλπίσιν, 
ὥστε καὶ προσαγγελίας αὐτῷ ποτε γενομένης, ὡς ἐπέρ-- 
χονται πολέμιοι, μειδιᾶσαι καὶ εἰπεῖν - "Eyo δὲ ϑύω. 

ΧΥΙ. Πρῶτον δέ φασι καὶ Πίστεως καὶ Τέρμονος 
ἱερὸν ἱδούσασϑαι. Καὶ τὴν μὲν Πίστιν ὅρκον ἀποδεῖξαι 10 
Ῥωμαίοις μέγιστον, ᾧ χρώμενοι μέχρι νῦν διατελοῦσιν" 
ὁ δὲ Τέρμων ὅρος ἄν τις εἴη καὶ ϑύουσιν αὐτῷ δημοσίᾳ 
καὶ ἰδίᾳ κατὰ τοὺς τῶν ἀγρῶν περιορισμοὺύς, νῦν μὲν 

71 ἔμψυχα, τὸ παλαιὸν δὲ ἀναίμακτος ἦν ἡ ϑυσία, Νομᾶ φι- 
λοσοφήσαντος, ὡς χρὴ τὸν ὅριον ϑεὸν εἰρήνης φύλακα 15 
καὶ δικαιοσύνης μάρτυν ὄντα φόνου καϑαρὸν εἶναι. 
Δοκεῖ δὲ καὶ ὅλως οὗτος ὁρίσαι τὴν χώραν ὃ βασιλεύς, 
Ῥωμύλου μὴ βουληϑέντος ἐξομολογήσασϑαι τῷ μέτρῳ 
τοῦ οἰκείου τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ ἀλλοτρίου" δεσμὸν γὰρ 

εἶναι τῆς δυνάμεως τὸν ὅρον, ἂν φυλάττηται, μὴ φυ--30 
λαττόμενον δὲ τῆς ἀδικίας ἔλεγχον. Οὐ μὴν οὐδὲ qv δα- 
ψιλὴς χώρα τῇ πόλει κατ᾽ ἀρχάς. ἀλλὰ τὴν πολλὴν αἰχμῇ 

προσεχτήσατο Ῥωμύλος: καὶ ταύτην πᾶσαν ὃ Νομᾶς 
διένειμε τοῖς ἀπόροις τῶν πολιτῶν, ὡς ἀνάγκην τῆς 
ἀδικίας ἀφαιρῶν τὴν ἀπορίαν καὶ τρέπων ἐπὶ γεωργίαν 25 
τὸν δῆμον ἅμα τῇ χώρᾳ συνεξημερούμενον. Οὐδὲν γὰρ 
ἄλλο τῶν ἐπιτηδευμάτων οὕτως ἔρωτα δριμὺν εἰρήνης 
ἐργάξεται καὶ ταχύν, ὡς ὁ ἀπὸ γῆς βίος, ἐν ᾧ καὶ τῆς 
πολεμικῆς εὐτολμίας τὸ μὲν ὑπερμαχητικὸν τοῦ οἰκείου 
διαμένει καὶ πάρεστι, τὸ δὲ εἰς ἀδικίαν καὶ πλεονεξίαν 30 
ἀνειμένον ἐκκέχοπται. Ζ]ιὸ καὶ τὴν γεωργίαν ὃ Νομᾶς 
οἷον εἰρήνης φίλτρον ἐμμίξας τοῖς πολίταις καὶ μᾶλλον 
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ὡς ἠϑοποιὸν ἢ πλουτοποιον ἀγαπησας τέχνην, εἰς μέρη 
τὴν χώραν διεῖλεν, ἃ πάγους προσηγόρευσε, καὶ xa" 
ἕκαστον ἐπισκόπους ἔταξε καὶ περιπόλους. Ἔστι δ᾽ ὅτε 
καὶ αὐτὸς ἐφορῶν καὶ τεκμαιρόμενος ἀπὸ τῶν ἔργων 

5 τοὺς τρόπους τῶν πολιτῶν τοὺς μὲν εἰς τιμὰς καὶ πίστεις 
ἀνῆγε, τοὺς δὲ δαϑύμους καὶ ἀμελεῖς ψέγων καὶ — 
ἐσωφρόνιξε. 

XVII. Τῶν δὲ ἄλλων αὐτοῦ πολιτευμάτων ἡ κατὰ 
τέχνας διανομὴ τοῦ πλήϑους μάλιστα ϑαυμάξεται. Τῆς 

10 γὰρ πόλεως ἐκ δυεῖν γενῶν, ὥσπερ εἴρηται. συνεστάναι 
δοκούσης. διεστώσης δὲ μᾶλλον καὶ μηδενὶ τρόπῳ μιᾶς 
γενέσϑαι βουλομένης μηδὲ οἷον ἐξαλεῖψαι τὴν ἑτερότητα 
καὶ διαφοράν, ἀλλὰ συγκρούσεις ἀπαύστους καὶ φιλο-- 
νεικίας τῶν μερῶν ἐχούσης, διανοηϑεὶς ὅτι καὶ τῶν 

15 σωμάτων τὰ φύσει δύσμικτα καὶ σκληρὰ καταϑραύοντες 
καὶ διαιροῦντες ἀναμιγνύουσιν, ὑπὸ μικρότητος ἀλλή-- 
λοις συμβαίνοντα μᾶλλον, ἔγνω κατατεμεῖν τομὰς πλείο-- 

vag τὸ σύμπαν πλῆϑος᾽ ἐκ δὲ τούτων εἰς ἑτέρας ἐμβαλὼν 
διαφορὰς τὴν πρώτην ἐκείνην καὶ μεγάλην ἀφανίσαι ταῖς 

30 ἐλάττοσιν ἐνδιασπαρεῖσαν. Ἦν δὲ: ἡ διανομὴ κατὰ τὰς 
τέχνας, αὐλητῶν, χρυσοχόων, τεκτόνων, Baqécov, σκυ- 
τοτόμων, σκυτοδεψῶν, χαλκέων, κεραμέων. Τὰς δὲ 
λοιπὰς τέχνας εἰς ταὐτὸ συναγαγὼν ἕν αὐτῶν ἐκ πασῶν 

ἀπέδειξε σύστημα. Κοινωνίας δὲ καὶ συνόδους καὶ ϑεῶν 

35 τιμὰς ἀποδοὺς ἑκάστῳ γένει πρεπούσας, τότε πρῶτον ἐκ 
τῆς πόλεως ἀνεῖλε τὸ λέγεσϑαι καὶ νομίξεσϑαι τοὺς μὲν 
Σαβίνους, τοὺς δὲ Ρωμαίους. καὶ τοὺς μὲν Τατίου, τοὺς 
δὲ Ῥωμύλου πολίτας, ὥστε τὴν διαίρεσιν εὐαρμοστίαν 
καὶ ἀνάμιξιν πάντων γενέσϑαι πρὸς πάντας. Ἐπαινεῖται 

80 δὲ τῶν πολιτικῶν αὐτοῦ καὶ τὸ περὶ τὸν νόμον διόρϑωμα 
τὸν διδόντα τοῖς πατράσι τοὺς παῖδας πιπράσκειν, ὑπεξ- 
ἑλομένου τοὺς γεγαμηκότας. εἰ τοῦ πατρὸς ἐπαινοῦντος 
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καὶ κελεύοντος ὁ γάμος γένοιτο. zfewvóv γὰρ ἡγεῖτο τὴν 
ὡς ἐλευϑέρῳ γεγαμημένην γυναῖκα δούλῳ συνοικεῖν. 

XVIII. Ἥψατο δὲ καὶ τῆς περὶ τὸν οὐρανὸν πραγμα- 
τείας οὔτε ἀκριβῶς οὔτε παντάπασιν ἀϑεωρήτως. Ῥω- 
υύλου γὰρ βασιλεύοντος ἀλόγως ἐχρῶντο τοῖς μησὶ καὶ ὃ 
ἀτάκτως, τοὺς μὲν οὐδὲ εἴκοσιν ἡμερῶν, τοὺς δὲ πέντε 
καὶ τριάκοντα, τοὺς δὲ πλειόνων λογιξόμενοι, τῆς δὲ 
γινομένης ἀνωμαλίας περὶ τὴν σελήνην καὶ τὸν ἥλιον 
ἔννοιαν οὐκ ἔχοντες, ἀλλ᾽ ἕν φυλάττοντες μόνον, ὅπως 
ἑξήκοντα καὶ τριακοσίων ἡμερῶν ὁ ἐνιαυτὸς ἔσται. Νο-- 10 
μᾶς δὲ τὸ παράλλαγμα τῆς ἀνωμαλίας ἡμερῶν ἕνδεκα 
γίνεσϑαι λογιξόμενος, ὡς τοῦ μὲν σεληνιακοῦ τριακο- 
σίας πεντήκοντα τέσσαρας ἔχοντος ἡμέρας, τοῦ δὲ ἡλια-- 
κοῦ τριακοσίας ἑξήκοντα πέντε, τὰς ἕνδεκα ταύτας ἡμέ- 

72 gas διπλασιάξων ἐπήγαγε παρ᾽ ἐνιαυτὸν ἐπὶ τῷ Φεβρου-- 15 
αρίῳ μηνὶ τὸν ἐμβόλιμον, ὑπὸ Ῥωμαίων Μερκηδῖνον κα-- 
λούμενον, εἴκοσι καὶ δυοῖν ἡμερῶν ὄντα. Καὶ τοῦτο μὲν 
αὐτῷ τὸ ἴαμα τῆς ἀνωμαλίας μειξόνων ἔμελλεν ἰαμάτων 
δεήσεσϑαι. Μετεκίνησε δὲ καὶ τὴν τάξιν τῶν μηνῶν" 
τὸν γὰρ Μάρτιον πρῶτον ὄντα τρίτον ἔταξε. πρῶτον δὲ 20 
τὸν Ἰανουάριον, ὃς ἦν ἑνδέκατος ἐπὶ Ῥωμύλου, δωδέ- 
κατος δὲ καὶ τελευταῖος ὁ Φεβρουάριος, ᾧ νῦν δευτέρῳ 
χρῶνται. Πολλοὶ δέ εἰσιν. οἱ καὶ προστεϑῆναι τούτους 
ὑπὸ Ννοομᾶ τοὺς μῆνας λέγουσι,τόν τε Ἰανουάριον καὶ τὸν 
Φεβρουάριον, ἐξ ἀρχῆς δὲ χρῆσϑαι δέκα μόνον εἰς τὸν 25 
ἐνιαυτόν, ὡς ἔνιοι τῶν βαρβάρων τρισί, καὶ τῶν Ἑλλή- 
νῶν dosis μὲν τέσσαρσιν. ἕξ δὲ ᾿Δκαρνᾶνες, Aiyv- 
πτίοις δὲ μηνιαῖος ἦν ὁ ἐνιαυτός, εἶτα τετράμηνος. ὥς 
φασι. Ζιὸ καὶ νεωτάτην χώραν οἰκοῦντες ἀρχαιότατοι 
δοκοῦσιν εἶναι καὶ πλῆϑος ἀμήχανον ἐτῶν ἐπὶ ταῖς γε-- 30 
νεαλογίαις καταφέρουσιν, ἅτε δὴ τοὺς μῆνας εἰς ἐτῶν 
ἀριϑμὸν τιϑέμενοι. 
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XIX. Ῥωμαῖοι δὲ ὅτι μὲν δεκα μῆνας εἰς τὸν ἐνιαυτὸν 
ἔταττον, οὐ δώδεκα, τεκμήριον ἡ τοῦ τελευταίου προση-- 
yogía* δέκατον γὰρ αὐτὸν ἄχρι νῦν καλοῦσιν " ὅτι δὲ τὸν 
Μάρτιον πρῶτον, ἡ τάξις" τὸν γὰρ ἀπ᾿ ἐκείνου πέμπτον 

δέκάλουν πέμπτον: ἕκτον δὲ τὸν Éxrov καὶ τῶν ἄλλων 
ἑξῆς ὁμοίως ἕκαστον, ἐπεὶ τὸν Ἰανουάριον καὶ τὸν Φε- 
βρουάριον πρὸ τοῦ Μαρτίου τιϑεμένοις συνέβαινεν αὐ-- 
τοῖς τὸν εἰρημένον μῆνα πέμπτον μὲν ὀνομάξειν, ξβδο-- 
μον δὲ ἀριϑμεῖν. ᾽άλλως δὲ καὶ λόγον εἶχε τὸν Μάρτιον 

10 49s. καϑιερωμένον ὑπὸ τοῦ Ῥωμύλου πρῶτον ὀνομά-- 
ξεσϑαι- δεύτερον δὲ vÓv 4πρίλλιον, ἐπώνυμον ὄντα τῆς 
᾿Αἀφροδίτης, ἐν à ϑύουσί τε τῇ ϑεῷ καὶ ταῖς καλάνδαις 
αἷ γυναῖκες ἐστεφανωμέναι μυρσίνῃ λούονται. Τινὲς δὲ 
οὐ διὰ τὴν ̓Δφροδίτην τὸν ᾽Ζπρίλλιόν φασιν, ἀλλ᾿ ὥσπερ 

15 ἔχει τοὔνομα ψιλόν, ᾿“πρίλλιον κεκλῆσϑαι τὸν μῆνα τῆς 
ἐαρινῆς ὥρας ἀκμαξούσης ἀνοίγοντα καὶ ἀνακαλύπτοντα 
τοὺς βλαστοὺς τῶν φυτῶν" τοῦτο γὰρ » γλῶττα σημαί- 

νει. Τῶν δ᾽ ἐφεξῆς τὸν μὲν Mátov καλοῦσιν ἀπὸ Μαίας: 

Ἑρμῇ γὰρ ἀνιέρωται: τὸν δὲ Ἰούνιον ἀπὸ τῆς Ἥρας. 
20 Εἰσὶ δέ τινες οἵ τούτους ἡλικίας ἐπωνύμους εἶναι λέ- 

yovreg πρεσβυτέρας καὶ νεωτέρας" μαϊώρεις γὰρ οἵ 
πρεσβύτεροι παρ᾽ αὐτοῖς, ἰουνιώρεις δὲ οἵ νεώτεροι 
καλοῦνται. Τῶν δὲ λοιπῶν ἕκαστον ἀπὸ τῆς τάξεως, 
ὥσπερ ἀριϑμοῦντες, ὠνόμαξον πέμπτον. ἕκτον. ξβδο-- 

25 μον, ὄγδοον. ἔνατον, δέκατον - εἶτα ὁ πέμπτος ἀπὸ Καί- 
σαρος τοῦ καταγωνισαμένου Πομπήϊον Ἰούλιος" ὁ δὲ 
&xvog Αὔγουστος ἀπὸ τοῦ δευτέρου μὲν ἄρξαντος. Xe- 
βαστοῦ δὲ ἐπικληϑέντος ὠνομάσϑη. Τοὺς δὲ ἐφεξῆς 
Δομετιανὸς εἰσεποίησε ταῖς αὑτοῦ προσωνυμίαις οὐ 

30z0A0v χρόνον, ἀλλὰ τὰς αὑτῶν ἀναλαβόντες πάλιν 
ἐκείνου σφαγέντος ó μὲν ἕβδομος, ὁ δὲ ὄγδοος καλοῦν- 
ται. Μόνοι δ᾽ οἱ τελευταῖοι δύο τὴν ἀπὸ τῆς τάξεως 
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κλῆσιν. ὥσπερ ἔσχον ἐξ ἀρχῆς, διεφύλαξαν. Τῶν δὲ 
ὑπὸ Νομᾶ προστεϑέντων ἢ μετατεϑέντων ὁ μὲν Φε- 
βρουάριος οἷον καϑάρσιος ἄν τις εἴη" καὶ γὰρ ἡ λέξις 
ἔγγιστα τοῦτο σημαίνει καὶ τοῖς φϑιτοῖς ἐναγίζουσι τότε 
καὶ τὴν τῶν Πουπερκαλίων ἑορτὴν εἰς τὰ πολλὰ καϑαρ-- 5 
u& προσεοικυῖαν τελοῦσιν * ὁ δὲ πρῶτος Ἰανουάριος 
ἀπὸ τοῦ Ἰανοῦ. Ζίοκεῖ δέ μοι τὸν Μάρτιον ὁ Νομᾶς 
ἐπώνυμον ὄντα τοῦ [άρεως ἐκ τῆς προεδρίας μεταστῆσαι, 
βουλόμενος ἐν παντὶ τῆς πολεμικῆς δυνάμεως προτιμᾶ- 
σϑαι τὴν πολιτικήν. Ὁ γὰρ Ἰανὸς ἐν τοῖς πάνυ παλαιοῖς 10 
εἴτε δαίμων εἴτε βασιλεὺς γενόμενος πολιτικὸς καὶ κοι- 
νωνικὸς ἐκ τοῦ ϑηριώδους καὶ ἀγρίου λέγεται μετα- 
βαλεῖν τὴν δίαιταν. Καὶ διὰ τοῦτο πλάττουσιν αὐτὸν 
ἀμφιπρόσωπον,. ὡς ἑτέραν ἐξ ἑτέρας τῷ βίῳ περιποιή-- 
σαντα τὴν μορφὴν καὶ διάϑεσιν. 15 

ἢ XX. Ἔστι δὲ αὐτοῦ xol νεὼς ἐν Ῥώμῃ Ó(9vgog, ὃν 
πολέμου πύλην καλοῦσι. Νομίζεται γὰρ ἀνεῷχϑαι μὲν 
αὐτὸν ὅταν 1) πόλεμος. κεκλεῖσϑαι δὲ εἰρήνης γενομένης. 
Ὃ δὴ χαλεπὸν ἦν καὶ σπανίως γινόμενον, ἀεέτινι συνηρ-- 
τημένης πολέμῳ τῆς ἡγεμονίας, διὰ μέγεϑος τοῖς κύκλῳ 20 
περικεχυμένοις γένεσι βαρβάροις ἀντερειδούσης. Πλὴν 
ἐπί γε τοῦ Σεβαστοῦ Καίσαρος ἐκλείσϑη καϑελόντος 
᾿ἀντώνιον καὶ πρότερον ὑπατευόντων Μάρκου ᾿Ατιλίου 
καὶ Τίτου Μαλλίου χρόνον οὐ πολύν. εἶτα εὐθὺς ἀνε- 
ὥχϑη πολέμου συρραγέντος. ᾽4λλ: ἐπί γε τῆς Νομᾶ βα- 25 
σιλείας οὐδεμίαν ἡμέραν ἀνεῳγμένος ὥφϑη. τρία δὲ καὶ 
τετταράκοντα ἔτη συνεχῶς ἔμεινε κεκλεισμένος" οὕτως 
ἐξήρητο παντελῶς τὰ τοῦ πολέμου καὶ πανταχόϑεν. Οὐ 
γὰρ μόνον ὁ Ῥωμαίων ἡμέρωτο καὶ κατεκεκήλητο τῇ δι-- 
καιοσύνῃ καὶ πραότητι τοῦ βασιλέως δῆμος. ἀλλὰ καὶ 80 
τας κύκλῳ πόλεις, ὥσπερ αὔρας τινὸς ἐκεῖϑεν ἢ πνεύ- 
ματος ὑγιεινοῦ φέροντος, ἀρχὴ μεταβολῆς ἔλαβε καὶ 
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πόϑος εἰσερρύη πάντας εὐνομίας καὶ εἰρήνης καὶ γῆν 
φυτεύειν καὶ τέκνα τρέφειν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ σέβεσϑαι 
ϑεούς. Ἑορταὶ δὲ καὶ ϑαλίαι καὶ παρ᾽ ἀλλήλους ἀδεῶς 
ἰόντων καὶ ἀναμιγνυμένων ὑποδοχαὶ καὶ φιλοφροσύναι 

5 τὴν Ἰταλίαν κατεῖχον, οἷον ἐκ πηγῆς τῆς Νομᾶ σοφίας 

τῶν καλῶν καὶ δικαίων ἐπεισρεόντων εἰς ἅπαντας καὶ 

διαχομένης τῆς περὶ ἐκεῖνον γαλήνης" ὥστε καὶ τὰς 
ποιητικὰς ὑπερβολὰς ἐνδεῖν πρὸς τὴν τότε κατάστασιν 
λέγουσιν: ,'Ev δὲ σιδαροδέτοις πόρπαξιν αἰ- 

l094v ἀραχνᾶν égyc* καί: «εὐρὼς δάμναται 
ἔγχεά ve λογχωτὰ ξίφεά v auguea, χαλκεᾶν 
δὲ οὐκέτι σαλπέγγων κτύπος, οὐδὲ συλᾶται 
μελίφρων ὕπνος ἀπὸ βλεφάρων." Οὔτε γὰρ 
πόλεμος οὔτε στάσις οὔτε νεωτερισμὸς περὶ πολιτείαν 

15 ἱστόρηται Νομᾶ βασιλεύοντος" οὐ μὴν οὐδ᾽ ἐπ᾽ αὐτὸν 
ἐκεῖνον ἔχϑρα τις ἢ φϑόνος ἢ δι᾽ ἔρωτα βασιλείας ἐπι-- 
βουλὴ καὶ σύστασις ἀνδρῶν, ἀλλ᾽ εἴτε φόβος ϑεῶν προ- 
κήδεσϑαι δοκούντων τοῦ ἀνδρὸς εἴτε τῆς ἀρετῆς αἰδὼς 
εἶτε δαίμονος τύχη, πάσης κακίας ἄϑικτον ἐπ᾽ ἐκείνου 

20καὶ καϑαρὸν διαφυλάττουσα τὸν βίον ἐναργὲς ἐξήνεγκε 
παράδειγμα καὶ τεκμήριον τῆς Πλατωνικῆς φωνῆς, ἣν 
ὕστερον ἐκεῖνος οὐκ ὀλέγοις χρόνοις γενόμενος ἐτόλ- 
μησεν ἀφεῖναι περὶ πολιτείας, ὡς μέα κακῶν παῦλα καὶ 
λύσις ἀνθρώποις ἐστίν, ἔκ τινος τύχης ϑείας εἰς ταὐτὸ 

90 διανοίᾳ φιλοσόφῳ βασιλικὴν συμπεσοῦσαν δύναμιν ἐγ-- 
κρατῆ καὶ ὑπερδέξιον τῆς κακίας τὴν ἀρετὴν καταστῆ- 
σαι. Μακάριος μὲν γὰρ αὐτὸς ὁ σώφρων ὡς ἀληϑῶς, 
μακάριοι δὲ οἵ συνήκοοι τῶν ἐκ τοῦ σωφρονοῦντος στό- 
ματος ἰόντων λόγων. Τάχα γὰρ οὐδὲ ἀνάγκης τινὸς δεῖ 

80 πρὸς τοὺς πολλοὺς οὐδὲ ἀπειλῆς. αὐτοὶ δὲ τὴν ἀρετὴν ἐν 
εὐδήλῳ παραδείγματι καὶ λαμπρῷ τῷ βίῳ τοῦ ἄρχοντος 
ὁρῶντες ἑκουσίως σωφρονοῦσι καὶ συμμετασχηματέζον- 
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ται πρὸς τὸν ἐν φιλίᾳ καὶ ὁμονοίᾳ τῇ πρὸς αὐτοὺς μετὰ 
ὀικαιοσύνης καὶ μετριότητος ἀκύμονα καὶ μακάριον βίον, 
ἐν à τὸ κάλλιστον ἁπάσης πολιτείας τέλος ἐστί, καὶ βα-- 
σιλικώτατος ἁπάντων ὃ τοῦτον τὸν βίον καὶ ταύτην τὴν 
διάϑεσιν τοῖς ὑπηκόοις ἐνεργάσασϑαι δυνάμενος. Ταῦτα 5 
μὲν οὖν Νομᾶς παντὸς μᾶλλον φαίνεται συνεωρακώς. 

ΧΧΙ. Περὶ δὲ παίδων αὐτοῦ καὶ γάμων. ἀντιλογίαι 
γεγόνασι τοῖς ἱστορικοῖς. Οἱ μὲν γὰρ οὔτε γάμον ἄλλον 
ἢ τὸν Τατίας λαβεῖν αὐτὸν οὔτε παιδὸς ἑτέρου γενέσϑαι 
πατέρα πλὴν μιᾶς ϑυγατρὸς Πομπιλίας λέγουσιν * οἵ δὲ 10 
πρὸς ταύτῃ τέσσαρας υἱοὺς ἀναγράφουσιν αὐτοῦ, Πόμ-- 
πωῶνα,. Πῖνον, Κάλπον, Μάμερκον, ὧν ἕκαστον οἴκου 
διαδοχὴν καὶ γένους ἐντίμου καταλιπεῖν. Εἶναι γὰρ ἀπὸ 
μὲν τοῦ Πόμπωνος τοὺς Πομπωνίους, ἀπὸ δὲ Πίνου 

ηά τοὺς Πιναρίους, ἀπὸ δὲ Κάλπου τοὺς Καλπουρνίους, 5 
ἀπὸ δὲ Μαμέρκου τοὺς Μαμερκίους, οἷς διὰ τοῦτο καὶ 
Ῥῆγας γενέσθαι παρωνύμιον, ὅπερ ἐστὶ βασιλέας. Τρί- 
τοι δέ εἰσιν οἷ τούτων μὲν κατηγοροῦντες. ὡς χαριξομέ- 
νῶν τοῖς γένεσι καὶ προστιϑέντων οὐκ ἀληϑῆ στέμματα 
τῆς ἀπὸ Νομᾶ διαδοχῆς, τὴν δὲ Πομπιλίαν οὐκ ἐκ Τατίας 30 
γεγονέναι λέγοντες, ἀλλ᾽ ἐξ ἑτέρας γυναικός, ἣν ἤδη βα- 
σιλεύων ἔγημε, Μουκρητίας" πάντες δ᾽ οὖν ὁμολογοῦσι 
τὴν Πομπιλίαν Μαρκίῳ γαμηϑῆναι. Παῖς δὲ ἦν ὁ Mág- 
κιος ἐκείνου Μαρκίου τοῦ Νομᾶν παρορμήσαντος ἐπὶ 
τὴν βασιλείαν" καὶ γὰρ συμμετῴκησεν εἰς Ῥώμην αὐτῷ 25 
καὶ τῆς συγκλήτου μετέσχε τιμώμενος καὶ μετὰ τὴν Νομᾶ 
τελευτὴν Ὁστιλίῳ περὶ τῆς βασιλείας εἰς ἀγῶνα καταστὰς 
καὶ ἡττηϑεὶς ἀπεκαρτέρησεν. Ὁ δὲ υἱὸς αὐτοῦ Μάρκιος 
ἔχων τὴν Πομπιλίαν κατέμεινεν ἐν Ῥώμῃ καὶ Μάρκιον 
Ayuov ἐγέννησεν. ὃς μετὰ Τύλλον Ὁστίλιον ἐβασίλευσε. 30 
Τοῦτον, ὡς λέγεται, πενταετῆ καταλιπὼν ὁ Νομᾶς ἐτε- 
λεύτησεν, we ταχείας οὐδ᾽ αἰφνιδίου γενομένης αὐτῷ 

PLUT. VIT. 1. 
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τῆς τελευτῆς, ἀλλὰ κατὰ μικρὸν ὑπὸ γήρως xci νόσου 
μαλακῆς ἀπομαραινόμενος. ὡς ἱστόρηκε Πείσων. Ἔτε- 
λεύτησε δὲ χρόνον οὐ πολὺν τοῖς ὀγδοήκοντα προσβιώσας. 

XXII. Ζηλωτὸν δὲ αὐτοῦ καὶ τῷ τάφῳ τὸν βίον ἐποίη-- 
ὃ σαν οἵ ve σύμμαχοι καὶ φίλοι δῆμοι, συνελϑόντες ἐπὶ τὰς 
ταφὰς ἅμα δημοσίαις ἐπιφοραῖς καὶ στεφάνοις, οἵ τε πα- 
τρίκιοι τὸ λέχος ἀράμενοι, καὶ συμπαρόντες οἵ τῶν ϑεῶν 
ἱερεῖς καὶ παραπέμποντες, ὁ δ᾽ ἄλλος ὅμιλος ἀναμεμιγ-- 
μένων καὶ γυναικῶν καὶ παίδων οὐχ ὡς βασιλέως τα- 

10 φαῖς γηραιοῦ παρόντες. ἀλλ᾽ ὥς τινα τῶν φιλτάτων ἕκα- 
στος ἐν ἀκμῇ βίου ποϑούμενον ϑάπτων, μετ᾽ οἰμωγῆς καὶ 
κλαυϑμῶν ἑπόμενοι. Πυρὶ μὲν οὖν οὐκ ἔδοσαν τὸν νε-- 
κρὸν αὐτοῦ κωλύσαντος. ὡς λέγεται, δύο δὲ ποιησάμε-- 
νοι λιϑίνας σοροὺς ὑπὸ τὸ Ἰάνοκλον ἔϑηκαν. τὴν μὲν 

18 ἑτέραν ἔχουσαν τὸ σῶμα, τὴν δὲ ἑτέραν τὰς ἱερὰς βέβλους, 
ἃς ἐγράψατο μὲν αὐτὸς. ὥσπερ οἵ τῶν Ελλήνων νομο-- 
ϑέται τοὺς κύρβεις. ἐκδιδάξας δὲ τοὺς ἱερεῖς ἔτι ξῶν τὰ 
γεγραμμένα καὶ πάντων ἕξιν τε καὶ γνώμην ἐνεργασά- 
μενος αὐτοῖς ἐχέλευσε [τὰς ἱερὰς βίβλους] συνταφῆναι 

0 μετὰ τοῦ σώματος, ὡς οὐ καλῶς ἐν ἀψύχοις γράμμασι 
φρουρουμένων τῶν ἀπορρήτων. Ὧι λογισμῷ φασι μηδὲ 
τοὺς Πυϑαγορικοὺς εἰς γραφὴν κατατίϑεσϑαι τὰ συντάγ-- 
ματα, μνήμην δὲ καὶ παίδευσιν αὐτῶν ἄγραφον ἐμποιεῖν 
τοῖς ἀξίοις. Καὶ τῆς γε περὶ τὰς ἀπόρους καὶ ἀρρήτους 

25 λεγομένας ἐν γεωμετρίᾳ μεϑόδους πραγματείας πρός 
τινα τῶν ἀναξίων ἐκδοϑείσης ἔφασαν ἐπισημαίνειν τὸ 
δαιμόνιον, μεγάλῳ τινὶ καὶ κοινῷ κακῷ τὴν γεγενημένην 
παρανομίαν καὶ ἀσέβειαν ἐπεξερχόμενον. Ὥστε συγγνώ-- 
μὴν ἔχειν πολλὴν τοῖς εἰς τὸ αὐτὸ Πυϑαγόρᾳ Νομᾶν gi- 

30 λοτιμουμένοις συνάγειν ἐπὶ τοσαύταις ὁμοιότησιν. Οἵ 
δὲ περὶ ̓ ἀντίαν ἱστοροῦσι δώδεκα μὲν εἷναι βίβλους ερο-- 
φαντιχκάς, δώδεχα δὲ ἄλλας Ἑλληνικὰς φιλοσόφους τὰς 
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εἰς την σορὸν συντεϑείσας. -Τετρακοσίων δέ που διαγε- 

| νομένων ἐτῶν ὕπατοι μὲν ἦσαν Πόπλιος Κορνήλιος καὶ 
Μάρκος Βαίβιος" ὄμβρων δὲ μεγάλων ἐπιπεσόντων καὶ 

χώματος περιρραγέντος ἐξέωσε τὰς σοροὺς τὸ ῥεῦμα" καὶ 
τῶν ἐπιϑημάτων ἀποπεσόντων ἡ μὲν ἑτέρα κενὴ παντά-- 5 
πασιν dq καὶ μέρος οὐδὲν οὐδὲ λείψανον ἔχουσα τοῦ 
σώματος, ἐν δὲ τῇ ἑτέρᾳ τῶν γραμμάτων εὑρεϑέντων 
ἀναγνῶναι μὲν αὐτὰ λέγεται Πετίλιος στρατηγῶν τότε, 

πρὸς δὲ τὴν σύγκλητον ὁρμῆσαι, μὴ δοκεῖν αὐτῷ ϑεμιτὸν 
εἶναι λέγων μηδὲ ὅσιον ἔκπυστα πολλοῖς τὰ γεγραμμένα 10 

γενέσϑαι" διὸ καὶ κομισϑείσας εἰς τὸ Κομέτιον τὰς BrfAovs 
κατακαῆναι. Πᾶσι μὲν οὖν ἕπεται τοῖς δικαίοις καὶ ἀγα- 
ϑοῖς ἀνδράσι μείξων ὁ κατόπιν καὶ μετὰ τὴν τελευτὴν 
ἔπαινος, τοῦ φϑόνου πολὺν χρόνον οὐκ ἐπιζῶντος. 

T5 ἐνίων δὲ καὶ προαποϑνήσκοντος" οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐκείνου 15 
γε τὴν δόξαν ai τῶν ὕστερον βασιλέων τύχαι λαμπροτέ- 
ραν ἐποίησαν. Πέντε γὰρ γενομένων μετ᾽ αὐτὸν ὁ μὲν 
ἔσχατος ἐκπεσὼν τῆς ἀρχῆς ἐν φυγῇ κατεγήρασε, τῶν δὲ 
τεσσάρων οὐδεὶς κατὰ φύσιν ἐτελεύτησεν, ἀλλ᾽ οἱ μὲν 
τρεῖς ἐπιβουλευϑέντες ἐσφάγησαν, Ὁστίλιος δὲ Τύλλος, 30 
ὃς μετὰ Νομᾶν ἐβασίλευσε καὶ τὰ πλεῖστα τῶν ἐκείνου 
καλῶν, ἐν δὲ πρώτοις καὶ μάλιστα τὴν περὶ τὸ ϑεῖον εὖ-- 
λάβειαν ἐπιχλευάσας καὶ καϑυβοίσας ὡς ἀργοποιὸν καὶ 
γυναικώδη πρὸς πόλεμον ἔτρεψε τοὺς πολίτας, οὐδ᾽ αὐὖ- 
τὸς [uiv οὖν] ἐνέμεινε τοῖς νεανιεύμασι τούτοις, ἀλλ᾽ 25 
ὑπὸ νόσου χαλεπῆς καὶ πολυτρόπου τὴν γνώμην ἀλλασ--: 
σύμενος εἰς δεισιδαιμονίαν ἐνέδωκεν οὐδέν τι τῇ κατὰ 
Νομᾶν εὐσεβείᾳ προσήκουσαν. ἔτι δὲ μᾶλλον ἐνεποίησε 
τοῖς ἄλλοις τὸ τοιοῦτον πάϑος, ὡς λέγεται. καταφλεχϑ εὶς 
ὑπὸ κεραυνῶν. 80 

10* 
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Ι. ᾽4λλ ἐπεὶ τὸν Nou καὶ “υκούργου διεληλύϑαμεν 
βίον, ἐκκειμένων ἀμφοῖν, εἰ καὶ χαλεπὸν ἔργον, οὐκ 
ἀποκνητέον συναγαγεῖν τὰς διαφοράς. 41 μὲν γὰρ κοι- 
νότητες ἐπιφαίνονται ταῖς πράξεσιν, οἷον 7] σωφροσύνη 
τῶν ἀνδρῶν, ἡ εὐσέβεια, τὸ πολιτικόν, τὸ παιδευτικόν, 
τὸ μίαν ἀρχὴν παρὰ τῶν ϑεῶν ἀμφοτέρους λαβεῖν τῆς 

ιθνομοϑεσίας: τῶν δὲ ἰδίᾳ ἑκατέρου καλῶν πρῶτόν ἐστι 
Νομᾷ μὲν ἡ παράληψις τῆς βασιλείας, Δυκούργῳ δὲ ἡ 
παράδοσις. Ὁ μὲν γὰρ οὐκ αἰτῶν ἔλαβεν, 0 δὲ ἔχων 
ἀπέδωκε. Καὶ τὸν μὲν ἕτεροι κύριον αὑτῶν κατέστησαν 
ἰδιώτην καὶ ξένον ὄντα, ὁ δὲ αὐτὸς αὑτὸν ἰδιώτην ἐκ 

15 βασιλέως ἐποίησε. Καλὸν μὲν οὖν τὸ κτήσασϑαι δικαιο- 
σύνῃ τὴν βασιλείαν, καλὸν δὲ τὸ προτιμῆσαι τὴν δικαιο- 
σύνην τῆς βασιλείας. Ἢ γὰρ ἀρετὴ τὸν μὲν οὕτως &v- 
δοξον κατέστησεν, ὥστε βασιλείας ἀξιωϑῆναι, τὸν δὲ 
οὕτω μέγαν ἐποίησεν, ὥστε βασιλείας καταφρονῆσαι. 

20 Ζεύτερον τοίνυν ἐπεὶ καϑάπερ ἁρμονικοὶ λύρας, ὁ μὲν 
ἐκλελυμένην καὶ τρυφῶσαν ἐπέτεινε [περὶ] τὴν Σπάρτην, 

0 δὲ τῆς Ῥώμης τὸ σφοδρὸν ἀνῆκε καὶ GUvrovov , ἡ μὲν 

χαλεπότης τοῦ ἔργου τῷ “υκούργῳ πρόσεστιν. 0i γὰρ 

ϑώρακας ἐκδῦναι καὶ ξίφη τοὺς πολίτας καταϑέσϑαι 
95 ἔπειϑεν, ἀλλὰ χρυσὸν καὶ ἄργυρον ἀφεῖναι καὶ στρω- 

μνὰς ἐκβαλεῖν πολυτελεῖς καὶ τραπέξας., οὐδὲ παυσαμέ- 

νους πολέμων ἑορτάξειν καὶ ϑύειν, ἀλλὰ δεῖπνα καὶ 
πότους ἐάσαντας ἐν τοῖς ὅπλοις καὶ ταῖς παλαίστραις 

διαπονεῖσϑαι καὶ ἀσκεῖν. Ὅϑεν ὁ μὲν δι᾽ εὐνοίας καὶ 
ϑοτιμῆς ἅπαντα πείϑων ἔπραξεν. ὁ δὲ κινδυνεύων καὶ 

βαλλόμενος μόγις ἐπεκράτησεν. Ἥμερος μέντοι καὶ φι- 
λάνϑρωπος ἡ τοῦ Νομᾶ μοῦσα πρὸς εἰρήνην καὶ δικαιο- 
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- σύνην μεϑαρμοσαμένου καὶ καταπραύναντος ἐξ ἀκρατῶν 
καὶ διαπύρων ἠθῶν τοὺς πολίτας. Εἰ δὲ καὶ τὸ περὶ τοὺς 
Εἴλωτας ἀναγκάσει τις ἡμᾶς εἰς τὴν Πυκούργου ϑέσϑαι 

πολιτείαν, ὠμότατον ἔργον καὶ παρανομώτατον. μακρῷ 
τινι τὸν Νομᾶν ἑλληνικώτερον γεγονέναι νομοϑέτην ὅ 
φήσομεν, ὅς γε καὶ τοὺς ὡμολογημένους δούλους ἔγευσε 
τιμῆς ἐλευϑέρας,͵ ἔν τοῖς Κρονίοις ἑστιᾶσϑαι μετὰ τῶν 
δεσποτῶν ἀναμεμιγμένους ἐθίσας. Καὶ γὰρ τοῦτο τῶν 
Νομᾶ πατρίων ἕν εἶναι λέγουσιν. ἐπὶ τὰς τῶν ἐτησίων 
ἀπολαύσεις καρπῶν τοὺς συνεργοὺς παραλαμβάνοντος. 10 
Ἔνιοι δὲ τοῦτο ὑπόμνημα τῆς Κρονικῆς ἐκείνης ἰσονο-- 
μίας ἀποσώξεσϑαι μυϑολογοῦσιν, ὡς μηδενὸς δούλου 
μηδὲ δεσπότου, πάντων δὲ συγγενῶν καὶ ἰσοτίμων νο-- 
μιξομένων. 

Il. Ὅλως δὲ φαίνονται πρὸς τὴν αὐτάρκειαν ἀμφό-- 15 
τεέροι καὶ σωφροσύνην ὁμοίως ἄγοντες τὰ πλήϑη, τῶν 

. ὃὲ ἄλλων ἀρετῶν ὃ μὲν τὴν ἀνδρείαν μᾶλλον. ὁ δὲ τὴν 
δικαιοσύνην ἠγαπηκώς εἰ μὴ νὴ Za διὰ τὴν ὑποκειμέ-- 
viv τῶν πολιτευμάτων ἑχατέρου φύσιν ἢ συνήϑειαν, 

76 οὐχ ὁμοίαν οὖσαν, ἀνομοίας ἔδει παρασκευῆς. Οὔτε γὰρ 20 
Νομᾶς διὰ δειλίαν κατέλυσε τὸ πολεμεῖν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ μὴ 

ἀδικεῖν, οὔτε AvxoUQyog εἰς ἀδικίαν κατεσκεύασε πολε-- 
μικοὺς, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ μὴ ἀδικεῖσϑαι. Τὰς οὖν ὑπερβο-- 
λὰς ἀφαιροῦντες ἀμφότεροι καὶ τὰς ἐνδείας ἀναπλη- 
ροῦντες τῶν ὑπαρχόντων περὶ τοὺς πολίτας ἠναγκά- 36 
ζοντο μεγάλαις χρῆσϑαι μεταβολαῖς. Καὶ μὴν τῆς τε 

διατάξεως καὶ τῆς διαιρέσεως τῶν πολιτευμάτων ὀχλικὴ 

μὲν ἀκράτως ἡ τοῦ Νομᾶ καὶ ϑεραπευτικὴ τοῦ πλήϑους, 

ἐκ χρυσοχόων καὶ αὐλητῶν καὶ σκυτοτόμων συμμιγῆ 
τινα καὶ παμποίκιλον ἀποφαίνοντος ϑῆμον, αὐστηρὰ δὲ 30 
ἡ «Ἱυκούργειος καὶ ἀφιστοκρατική, τὰς μὲν βαναύσους 
ἀποχαϑαίρουσα τέχνας εἰς οἰκετῶν καὶ μετοίκων χεῖρας, 
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αὐτοὺς δὲ vovg πολίτας εἰς τὴν ἀσπίδα καὶ τὸ δόρυ Gvv- 
ἄγουσα, πολέμου χειροτέχνας καὶ ϑεράποντας άρεως 
ὄντας, ἄλλο δὲ οὐδὲν εἰδότας οὐδὲ μελετῶντας ἢ πεί- 
ϑεσϑαι τοῖς ἄρχουσι καὶ κρατεῖν τῶν πολεμίων. Οὐδὲ 

5 γὰρ χρηματίζεσϑαι τοῖς ἐλευϑέροις ἐξῆν, ἵνα ἐλεύϑεροι 
παντελῶς καὶ καϑάπαξ ὦσιν, ἀλλ᾽ ἣν ἡ περὶ τὰ χρήματα 
κατασχευὴ δεδομένη δούλοις καὶ Εἴλωσιν, ὥσπερ ἡ περὶ 
τὸ δεῖπνον καὶ ὄψον διακονία. Νομᾶς δὲ οὐδὲν διέκρινε 
τοιοῦτον, ἀλλὰ τὰς μὲν στρατιωτικὰς ἔπαυσε πλεονεξίας, 

10 zov δὲ ἄλλον οὐκ ἐκώλυσε χρηματισμόν, οὐδὲ τὴν τοιαύ-- 
την κατεστόρεσεν ἀνωμαλίαν, ἀλλὰ καὶ πλούτῳ προϊέναι 
μέχρι παντὸς ἐφῆκε καὶ πενίας πολλῆς ἀϑροιξομένης καὶ 
ὑπορρεούσης εἰς τὴν πόλιν ἠμέλησε, δέον εὐθὺς ἐν ἀρχῇ, 
μηδέπω πολλῆς μηδὲ μεγάλης ἀνισότητος οὔσης, ἀλλ᾽ ἔτι 

Ἰδτοῖς βίοις ὁμαλῶν καὶ παραπλησίων ὄντων, ἐνστῆναι 
πρὸς τὴν πλεονεξίαν, ὥσπερ “υκοῦργος, καὶ φυλάξα- 
σϑαι τὰς &z αὐτῆς βλάβας. οὐ μικρὰς γενομένας. ἀλλὰ 
τῶν πλείστων καὶ μεγίστων κακῶν. ὅσα συνηνέχϑη, 
σπέρμα καὶ ἀρχὴν παρασχούσας. Ὁ δὲ τῆς γῆς ἀναδα- 

300u0g οὔτε τὸν “υκοὔργον, ἐμοὶ δοκεῖν, ποιεῖ ψεκτὸν 
γενόμενος οὔτε τὸν Νομᾶν μὴ γενόμενος. Τῷ μὲν γὰρ 
ἕδραν καὶ κρηπῖδα τῆς πολιτείας 1) ἰσότης αὕτη παρέσχε, 
τὸν δὲ προσφάτου τῆς κληρουχίας οὔσης οὐδὲν ἤπειγεν 
ἄλλον ἐμβαλεῖν ἀναδασμὸν οὐδὲ κινεῖν τὴν πρώτην νέ- 

φόμησιν, ὡς εἶχός ἐστι, κατὰ χώραν μένουσαν. 
ΠΙ. Τῆς δὲ περὶ τοὺς γάμους καὶ τὰς τεχνώσεις 

χοινωνίας τὸ ἀξηλότυπον ὀρϑῶς καὶ πολιτικῶς ἐμποι-- 
οὔντες ἀμφότεροι τοῖς ἀνδράσιν οὐ κατὰ πᾶν εἰς τοῦτο 

συνηνέχϑησαν. ἀλλ ὁ Ῥωμαῖος μὲν ἀνὴρ ἱκανῶς ἔχων 
80 παιδοτροφίας. ὑφ᾽ ἑτέρου δὲ πεισϑεὶς δεομένου τέκνων, 

ἐξίστατο τῆς γυναικὸς, ἐκδόσϑαι καὶ μετεκδόσϑαι κύριος 
ὑπάρχων, ὃ δὲ Πάκων. οἴχοι τῆς γυναικὸς οὔσης παρ᾽ 
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αὐτῷ καὶ τοῦ γάμου μένοντος ἐπὶ τῶν ἐξ ἀρχῆς δικαίων, 
μετεδίδου τῷ πείσαντι τῆς κοινωνίας εἰς τέκνωσιν. Πολ-- 

λοὶ δὲ, ὥσπερ εἴρηται, καὶ παρακαλοῦντες εἰσῆγον ἐξ ὧν 
ἂν ἐδόκουν μάλιστα παῖδας εὐειδεῖς καὶ ἀγαϑοὺς γενέ- 
σϑαι. Τίς οὖν ἡ διάκρισις τῶν ἐθισμῶν; ἢ ταῦτα μὲν ὃ 
ἰσχυρὰ καὶ ἄκρατος ἀπάϑεια πρὸς γαμετὴν καὶ τὰ 
ταράττοντα καὶ κατακαίοντα ξηλοτυπίαις τοὺς πολ-- 

λοὺς, ἐκεῖνα δὲ ὥσπερ αἰσχυνομένη ἀτυφία τις παρακά- 
λυμμα τὴν ἐγγύην ἐφελκομένη καὶ τὸ δυσκαρτέρητον 
ἐξομολογουμένη τῆς κοινωνίας; Ἔτι δὲ μᾶλλον ἡ περὶ 10 
τὰς παρϑένους φυλακὴ κατέσταλται τῷ Νομᾷ πρὸς τὸ 
ϑῆλυ καὶ κόσμιον: ἡ δὲ τοῦ Ζυκούργου παντάπασιν 
ἀναπεπταμένη καὶ ἄϑηλυς οὖσα τοῖς ποιηταῖς λόγον 

παρέσχηκε. Φαινομηρέδας τε γὰρ αὐτὰς ἀποκαλοῦ- 
σιν, ὡς Ἴβυκος, καὶ ἀνδρομανεῖς λοιδοροῦσιν, ὡς Ev- 15 
ριπίδης. λέγων" 

AL σὺν νέοισιν ἐξερημοῦσιν δόμους 
γυμνοῖσι μηροῖς καὶ πέπλοις ἀνειμένοις. 

77 Τῷ γὰρ ὄντι τοῦ παρϑενικοῦ χιτῶνος al πτέρυγες οὐκ 
ἦσαν συνερραμμέναι κάτωϑεν. ἀλλ᾽ ἀνεπτύσσοντο καὶ 30 
συνανεγύμνουν ὅλον ἐν τῷ βαδίξειν τὸν μηρόν. Καὶ 
σαφέστατα τὸ γινόμενον εἴρηκε Σοφοκλῆς ἐν τούτοις" 

Καὶ τὰν νέορτον. ἃς ἔτ᾽ ἄστολος χιτὼν 
ϑυραῖον ἀμφὶ μηρὸν 
πτύσσεται. Ἑρμιόναν. 25 

Διὸ καὶ ϑρασύτεραι λέγονται γενέσϑαι καὶ πρὸς αὐτοὺς 
πρῶτον ἀνδρώδεις τοὺς ἄνδρας. ἅτε δὴ τῶν μὲν οἴχων 
ἄρχουσαι κατὰ κράτος, ἐν δὲ τοῖς δημοσίοις πράγμασι 
καὶ γνώμης μεταλαμβάνουσαι καὶ παρρησίας περὶ τῶν 
μεγίστων. Ὁ δὲ Νομᾶς ταῖς γαμεταῖς τὸ μὲν ἀξίωμα καὶ 80 
τὴν τιμὴν ἐτήρησε πρὸς τοὺς ἄνδρας. ἣν εἶχον ἀπὸ Po- 
μύλου ϑεραπευόμεναι διὰ τὴν ἁρπαγήν. αἰδῶ δὲ πολλὴν 
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ἐπέστησεν αὐταῖς καὶ πολυπραγμοσύνην ἀφεῖλε καὶ νή-- 
φειν ἐδίδαξε καὶ σιωπᾷν εἴϑισεν, οἴνου μὲν ἀπεχομένας 
τὸ πάμπαν, λόγῳ δὲ μηδὲ ὑπὲρ τῶν ἀναγκαίων ἀνδρὸς 
ἄνευ χρωμένας. Ζέγεται γοῦν ποτε γυναικὸς εἰπούσης 

ὁ δίκην ἰδίαν ἐν ἀγορᾷ πέμψαι τὴν σύγκλητον εἰς ϑεοῦ 
πυνϑανομένην, τίνος ἄρα τῇ πόλει σημεῖον εἴη τὸ γεγε- 
νημένον. Καὶ τῆς ἄλλης εὐπειϑείας καὶ πρᾳότητος αὐ- 
τῶν μέγα τεκμήριον ἡ μνήμη τῶν χειρόνων. Ὡς γὰρ 
παρ᾽ ἡμῖν οἵ ἱστορικοὶ γράφουσι τοὺς πρώτους ἢ φόνον 

10 ἐμφύλιον ἐργασαμένους ἢ πολεμήσαντας ἀδελφοῖς ἢ πα- 
τρὸς αὐτόχειρας ἢ μητρὸς γενομένους, οὕτω Ῥωμαῖοι 
ὠνημονεύουσιν. ὅτι πρῶτος μὲν ἀπεπέμψατο γυναῖκα 
Σπόριος Καρβίλιος. μετὰ τὴν Ῥώμης κτίσιν ἔτεσι τριά-- 
κοντα καὶ διακοσίοις οὐδενὸς τοιούτου γεγονότος, πρώ- 

1575 δὲ γυνὴ Πιναρίου Θαλαία τοὔνομα διηνέχϑη πρὸς 
- ἑχυρὰν αὑτῆς Γεγανίαν Ταρκυνίου Σουπέρβου. βασι-- 
λεύοντος. Θὕτω καλῶς καὶ κοσμίως τεταγμένα τὰ τῶν 
γάμων ἦν ὑπὸ τοῦ νομοϑέτου. 

IV. Τῇ δὲ ἄλλῃ τῶν παρϑένων ἀγωγῇ καὶ τὰ περὶ τὰς 
40 ἐκδόσεις ὁμολογεῖ. τοῦ μὲν “υκούργου πεπείρους καὶ 

ὀργώσας νυμφεύοντος. ὅπως 1j τε ὁμιλία, δεομένης ἤδη 
τῆς φύσεως, χάριτος ἢ καὶ φιλίας ἀρχὴ μᾶλλον ἢ μέσους 
καὶ φόβου παρὰ φύσιν βιαξομένων, καὶ τὰ σώματα ῥώμην 
ἔχῃ πρὸς τὸ τὰς κυήσεις ἀναφέρειν καὶ τὰς ὠδῖνας. ὡς 

95 ἐπ᾿ οὐδὲν ἄλλο γαμουμένων ἢ τὸ τῆς τεκνώσεως ἔργον, 
τῶν δὲ Ῥωμαίων δωδεκαετεῖς καὶ νεωτέρας ἐκδιδόντων" 
οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα καὶ τὸ σῶμα καὶ τὸ ἦϑος καϑαρὸν 
καὶ ἄϑικτον ἐπὶ τῷ γαμοῦντι γένεσϑαι. 4ῆἢλον οὖν, ὅτι 

το μὲν φυσικώτερον πρὸς τέκνωσιν, τὸ δὲ ἠθϑικώτερον 
80 πρὸς συμβίωσιν. ᾿4λλὰ μὴν ἐπιστασίαις τε παίδων καὶ 

συναγελασμοῖς καὶ παιδαγωγίαις καὶ κοινωνίαις περί τε 
δεῖπνα καὶ γυμνάσια καὶ παιδιὰς αὐτῶν ἐμμελείαις καὶ 
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διακοσμήσεσιν οὐδέν τι τοῦ προστυχόντος vouogérov 
βελτίονα τὸν Νομᾶν ὁ AvxoUQyoc ἀποδείκνυσιν, ἐπὶ ταῖς 
τῶν πατέρων ποιησάμενον ἐπιϑυμίαις ἢ χρείαις τὰς τῶν 
νέων ἀγωγάς. εἴτε τις ἐργάτην γῆς βούλοιτο ποιεῖν τὸν 
υἱὸν εἴτε ναυπηγὸν ἢ χαλκέα διδάσκειν ἢ αὐλητήν, ὥσπερ ὁ 
οὐ πρὸς ἕν τέλος ὀφείλοντας ἐξ ἀρχῆς ἄγεσϑαι καὶ συνε-- 
πιστρέφεσϑαι τοῖς ἤϑεσιν, ἀλλ᾽ οἷον εἰς ναῦν ἐπιβάτας 
ἕτερον ἐξ ἑτέρας ἥκοντα χρείας καὶ προαιρέσεως ἐν τοῖς 
κινδύνοις μόνον φόβῳ τοῦ ἰδίου συνίστασθαι πρὸς τὸ 
κοινόν. ἄλλως δὲ τὸ xc9' αὑτὸν σκοπεῖν ἕκαστον. Καὶ 10 
τοῖς μὲν πολλοῖς οὐκ ἄξιον ἐγκαλεῖν νομοϑέταις ἐλλεί- 
πουσιν ἢ δι᾽ ἄγνοιαν ἢ δι’ ἀσϑένειαν: ἀνδρὶ δὲ σοφῷ 
βασιλείαν παραλαβόντι δήμου νεωστὶ συνισταμένου καὶ 
πρὸς μηδὲν ἀντιτείνοντος περὶ τί πρῶτον ἦν σπουδάσαι 
προσῆκον ἢ παίδων ἐκτροφὴν καὶ νέων ἄσκησιν, ὅπως 15 
μὴ διάφοροι μηδὲ ταραχώδεις γένοιντο τοῖς ἤϑεσιν, ἀλλ 

78 εἰς ἕν τι κοινὸν ἀρετῆς ἴχνος εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς πλαττό-- 
ἱξνοι xol τυπούμενοι συμβαίνοιεν ἀλλήλοις; ὃ δὴ πρός 
ve τὰ ἄλλα καὶ σωτηρίαν νόμων ὠφέλησε τὸν Πυκοῦρ-- 
γον. Μικρὸς γὰρ ἦν ὃ τῶν ὅρκων φόβος. εἰ μὴ διὰ τῆς 30 
παιδείας καὶ τῆς ἀγωγῆς οἷον ἀνέδευσε τοῖς ἤϑεσι τῶν 
παίδων τοὺς νόμους καὶ συνῳκείωσε τῇ τροφῇ τὸν ξῆλον 
τῆς πολιτείας, ὥστε πεντακοσίων ἐτῶν πλείω χρόνον τὰ 

κυριώτατα καὶ μέγιστα διαμεῖναι τῆς νομοϑεσίας. ὥσπερ 
βαφῆς ἀκράτου καὶ ἰσχυρῶς καϑαψαμένης. Νομᾷ δὲ ὅπερ 96 
ἣν τέλος τῆς πολιτείας, ἐν εἰρήνῃ καὶ φιλίᾳ τὴν Ῥώμην 
ὑπάρχειν, εὐθὺς συνεξέλιπε' καὶ μετὰ τὴν τελευτὴν 
ἐκείνου τὸν ἀμφέϑυρον οἶκον, ὃν κεκλεισμένον αὐτὸς 
συνεῖχεν, ὥσπερ ὄντως ἐν αὐτῷ τιϑασεύων καϑειργμέ- 
νον τὸν πόλεμον, ἐξ ἀμφοτέρων ἀναπετάσαντες αἵματος 80 
καὶ νεχρῶν τὴν Ἰταλίαν ἐνέπλησαν: καὶ οὐδὲ ὀλίγον 
χρόνον ἡ καλλίστη καὶ δικαιοτάτη κατάστασις ἔμεινεν, 



154 ILAOTTAPXOT 

ἅτε δὴ καὶ τὸ συνδετικὸν ἐν αὑτῇ, τὴν παιδείαν, οὐκ 
ἔχουσα. Τί οὖν, φήσει τις, οὐκ ἐπὶ τὸ βέλτιον ἡ Ῥώμη 
προηλϑε τοῖς πολεμικοῖς ; ἐρωτῶν ἐρώτημα μακρᾶς ἀπο-- 
κρίσεο)ς δεόμενον πρὸς ἀνθρώπους τὸ βέλτιον ἐν πλού-- 

δ τῷ καὶ τρυφῇ καὶ ἡγεμονίᾳ μᾶλλον ἢ σωτηρίᾳ καὶ πραό-- 
τητι καὶ τῇ μετὰ δικαιοσύνης αὐταρκείᾳ τιϑεμένους. Οὐ 
μὴν ἀλλὰ καὶ τοῦτο “υκούργῳ που δόξει βοηϑεῖν, τὸ 
Ῥωμαίους μὲν τὴν ἐπὶ Νομᾶ κατάστασιν ἐξαλλάξαντας 

ἐπιδοῦναι τοῖς πράγμασι τοσοῦτον. “ακεδαιμονίους δὲ 
10 ἅμα τῷ πρῶτον ἐκβῆναι τὴν “υκούργου διάταξιν ἐκ με-- 

γίστων ταπεινοτάτους γενέσϑαι καὶ τὴν τῶν Ἑλλήνων 
ἡγεμονίαν ἀποβαλόντας κινδυνεῦσαι περὶ ἀναστάσεως. 
Ἐκεῖνο μέντοι τῷ Νομᾷ μέγα καὶ ϑεῖον ὡς ἀληϑῶς ὑπάρ-- 
χει, τὸ ξένῳ τε μεταπέμπτῳ γενέσϑαι καὶ πάντα πειϑοῖ με- 

ι᾽ ταβαλεῖν καὶ κρατῆσαι πόλεως οὔπω συμπεπνευκυίας 
μήτε ὅπλων δεηϑέντα μήτε βίας τινός, ὡς “υκοῦργος ἐπὶ 
τὸν δῆμον ἦγε τοὺς ἀρίστους, ἀλλὰ σοφίᾳ καὶ δικαιοσύνῃ 
πάντας προσαγαγόμενον καὶ συναρμόσαντα. 

20 

20 4 ῶ Ν. 

Ι. Δίδυμος ὁ γραμματικος ἐν τῇ περὶ τῶν ἀξόνων 
τῶν Σόλωνος ἀντιγραφῇ πρὸς ᾿ἀσκληπιάδην Φιλοχλέους 

95 τινὸς τέϑεικε λέξιν, ἐν qj τὸν Σόλωνα πατρὸς Εὐφορίω-- 
νος ἀποφαίνει παρὰ τὴν τῶν ἄλλων δόξαν, ὅσοι μέμνην-- 
ται Σόλωνος. ᾿Εξηκεστίδου γὰρ αὐτὸν ἅπαντες ὁμαλῶς 
γεγονέναι λέγουσιν, ἀνδρὸς οὐσίᾳ μὲν, ὥς φασι, καὶ 
δυνάμει, μέσου τῶν πολιτῶν, οἰκίας δὲ πρώτης κατὰ 

30 yévog: ἦν γὰρ Κοδρίδης ἀνέχαϑεν. Τὴν δὲ μητέρα τοῦ 
Σόλωνος Ἡρακλείδης ὁ Ποντικὸς ἱστορεῖ τῆς Πεισι-- 
στράτου μητρὸς ἀνεψιὰν γενέσϑαι. Καὶ φιλία τὸ πρῶ- 
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vov ἦν αὐτοῖς πολλη μὲν διὰ τὴν συγγένειαν, πολλὴ δὲ 
Ἰο διὰ τὴν εὐφυΐαν καὶ ὥραν, "ὡς ἔνιοί φασιν, ἐρωτικῶς 

τὸν Πεισίστρατον ἀσπαζομένου τοῦ Σόλωνος. Ὅϑεν 
ὕστερον, ὡς ἔοικεν, εἰς διαφορὰν αὐτῶν ἐν τῇ πολιτείᾳ 
καταστάντων οὐδὲν ἤνεγκεν ἡ ἔχϑρα σκληρὸν οὐδ᾽ 5 
ἄγριον πάϑος, ἀλλὰ παρέμεινεν ἐκεῖνα τὰ δίκαια ταῖς 
ψυχαῖς καὶ παρεφύλαξε τυφόμενα Δίου πυρὸς ἔτι 
ξῶσαν φλόγα, τὴν ἐρωτικὴν μνήμην καὶ χάριν. Ὅτι 
δὲ πρὸς τοὺς καλοὺς οὐκ ἦν ἐχυρὸς ὁ Σόλων οὐδ᾽ £go- 
τι ϑαρραλέος ἀνταναστῆναι πύκτης ὅπως ἐς y6i-16 
ρας, ἔκ τὲ τῶν ποιημάτων αὐτοῦ λαβεῖν ἔστι καὶ νόμον 
ἔγραψε διαγορεύοντα δοῦλον μὴ ξηραλοιφεῖν μηδὲ παι-- 
δεραστεῖν. εἰς τὴν τῶν καλῶν μερίδα καὶ σεμνῶν ἐπιτη-- 
δευμάτων τυϑέμενος τὸ πρᾶγμα, καὶ τρόπον τινὰ τοὺς 
ἀξίους προκαλούμενος ὧν τοὺς ἀναξίους ἀπήλαυνε. 4έ- 18 
γεται δὲ καὶ Πεισίστρατος ἐραστὴς Χάρμου γενέσϑαι καὶ 
τὸ ἄγαλμα τοῦ Ἔρωτος ἐν ᾿ἀκαδημείᾳ καϑιερῶσαι, ὅπου 
τὸ πῦρ ἀνάπτουσιν ot τὴν ἱερὰν λαμπάδα διαϑέοντες. 

Il. Ὁ δ᾽ οὖν Σόλων τὴν οὐσίαν τοῦ πατρὸς ἐλαττώ- 
σαντος εἰς φιλανθρωπίας τινὰς, ὥς φησιν Ἕρμιππος. 20 
καὶ χάριτας, οὐκ ἂν ἀπορήσας τῶν βουλομένων ἐπαρκεῖν, 
αἰδούμενος δὲ λαμβάνειν παρ᾽ ἑτέρων ἐξ οἰκίας γεγονὼς 
εἰϑισμένης ἑτέροις βοηϑεῖν, ὥρμησε νέος ὧν ἔτι πρὸς 
ἐμπορίαν. Καίτοι φασὶν ἔνιοι πολυπειρίας ἕνεκα μᾶλλον 
καὶ ἱστορίας ἢ χρηματισμοῦ πλανηϑῆναι τὸν Σόλωνα. 35 
Σοφίας μὲν γὰρ ἦν ὁμολογουμένως ἐραστῆς, ὅς γε καὶ 
πρεσβύτερος ὧν ἔλεγε 

Γηράσκειν αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος " 
πλοῦτον δ᾽ οὐκ ἐθαύμαζεν, ἀλλὰ καί φησιν ὁμοίως πλου-- 
τεῖν ᾧ TE 

πολὺς ἄργυρός ἐστι 
καὶ χρυσὸς καὶ γῆς πυροφόρου πεδία 
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ἵπποι 9^ ἡμίονοίτε, καὶ ᾧ μόνα ταῦτα πάρεστι. 
γαστρέ τε καὶ πλευρῇ καὶ ποσὶν ἁβρὰ παϑεῖν. 

παιδός v ἠδὲ γυναικὸς, ἐπὴν καὶ ταῦϑ᾽ ἀφίκηται, 
ἥβη, σὺν δ᾽ ὥρη γίνεται ἁρμοδία. 

5 AAA ἑτέρωϑι λέγει" 

Χρήματα δ᾽ ἱμείρω uiv Eje, ἀδίκως δὲ πεπᾶσϑαι 

οὐκ ἐϑέλω πάντως ὕστερον ἦλϑε δίκη. 
Κωλύει δὲ οὐδὲν τὸν ἀγαϑὸν καὶ πολιτικὸν ἄνδρα μήτε 
τῶν περιττῶν τὴν χτῆσιν ἐν σπουδῇ τίϑεσϑαι μήτε τῆς 

το χρείας τῶν ἀναγκαίων καὶ ἱκανῶν καταφρονεῖν. Ἐν δὲ 
τοῖς τότε χρόνοις, καϑ᾽ Ἡσίοδον, ἔργον οὐδὲν ἦν 
ὄνειδος. οὐδὲ τέχνη διαφορὰν ἔφερεν, ἐμπορία δὲ καὶ 
δόξαν εἶχεν οἰκειουμένη τὰ βαρβαρικὰ καὶ προξενοῦσα 
φιλίας βασιλέων καὶ πραγμάτων ἐμπείρους ποιοῦσα πολ-- 

ιο λῶν. Ἔνιοι δὲ καὶ πόλεων οἰκισταὶ γεγόνασι μεγάλων, 
ὡς καὶ Μασσαλίας Πρῶτις ὑπὸ Κελτῶν τῶν περὶ τὸν 
Ῥοδανὸν ἀγαπηϑείς. Καὶ Θαλῆν δέ φασιν ἐμπορία χρή-- 
σασϑαι καὶ Ἱπποχράτην τὸν μαϑηματικὸν, καὶ Πλάτωνι 
τῆς ἀποδημίας ἐφόδιον ἐλαίου τινὸς ἐν Αἰγύπτῳ διά- 

20 ϑέσιν γενέσϑαι. 
III. Τὸ δ᾽ οὖν εὐδάπανον τῷ Σόλωνι καὶ ὑγρὸν πρὸς 

τὴν δίαιταν καὶ τὸ φορτικώτερον ἢ φιλοσοφώτερον ἐν 
τοῖς ποιήμασι διαλέγεσϑαι περὶ τῶν ἡδονῶν, τὸν ἐμπο-- 
Quxóv οἴονται βίον προστετρῖφϑαι- πολλοὺς γὰρ ἔχοντα 

οὐ κινδύνους καὶ μεγάλους ἀνταπαιτεῖν πάλιν εὐπαϑείας 
τινὰς καὶ ἀπολαύσεις. Ὅτι δ᾽ αὑτὸν ἐν τῇ τῶν πενήτων 
μερίδι μᾶλλον ἢ τῇ τῶν πλουσίων ἔταττε,δῆλόν ἐστιν ἐκ 
τούτων" 

Πολλοὶ γὰρ πλουτεῦσι κακοὶ, ἀγαϑοὶ δὲ πένονται" 
80 ἀλλ᾽ ἡμεῖς αὐτοῖς οὐ διαμειψόμεϑα 

τῆς ἀρετῆς τὸν πλοῦτον ἐπεὶ τὸ μὲν ἔμπεδον αἰεὶ. 
χρήματα δ᾽ ἀνθρώπων ἄλλοτε ἄλλος ἔχει. 
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80 Τῇ δὲ ποιήσει κατ᾽ ἀρχὰς μὲν εἰς οὐδὲν ἄξιον σπουδῆς, 
ἀλλὰ παίξων ἔοικε προσχρήσασϑαι καὶ παράγων ἑαυτὸν 
ἐν τῷ σχολάξειν- ὕστερον δὲ καὶ γνώμας ἐνέτεινε φιλο-- 
σόφους καὶ τῶν πολιτικῶν πολλὰ συγκατέπλεκε τοῖς 
ποιήμασιν, οὐχ ἱστορίας ἕνεκεν καὶ μνήμης, ἀλλ᾿ ἀπο-- 5 
λογισμούς τε τῶν πεπραγμένων ἔχοντα καὶ προτροπὰς 
ἐνιαχοῦ καὶ νουϑεσίας καὶ ἐπιπλήξεις πρὸς τοὺς ᾽4ϑη- 
ναίους. Ἔνιοι δέφασιν, ὅτι καὶ τοὺς νόμους ἐπεχείρησεν 
ἐντείνας εἰς ἔπος ἐξενεγκεῖν, καὶ διαμνημονεύουσι τὴν 
ἀρχὴν οὕτως ἔχουσαν" 10 
Πρῶτα μὲν εὐχώμεσϑα zl Κρονέδῃ βασιλῆϊ 
ϑεσμοῖς τοῖσδε τύχην ἀγαϑὴν καὶ κῦδος ὀπάσσαι. 

Φιλοσοφίας δὲ τοῦ ἠϑικοῦ μάλιστα τὸ πολιτικόν, ὥσπερ 
οἱ πλεῖστοι τῶν σοφῶν, ἠγάπησεν. Ἐν δὲ τοῖς φυσικοῖς 
ἁπλοῦς ἐστι λίαν καὶ ἀρχαῖος. ὡς δῆλον ἐκ τούτων" 15 
Ἐχ νεφέλης πέλεται χιόνος μένος ἠδὲ χαλάξης" 

βροντὴ δ᾽ ἐκ λαμπρᾶς γίνεται ἀστεροπῆς. 
ἐξ ἀνέμων δὲ ϑάλασσα ταράσσεται" ἣν δέ τις αὐτὴν 
μὴ κινῇ πάντων ἐστὶ δικαιοτάτη. 

Καὶ ὅλως ἔοικεν ἡ Θάλεω μόνου σοφία τότε περαιτέρω 20 
τῆς χρείας ἐξικέσϑαι τῇ ϑεωρίᾳ" τοῖς δὲ ἄλλοις ἀπὸ τῆς 
πολιτικῆς ἀρετῆς τοὔνομα τῆς σοφίας ὑπῆρξε. 

IV. Γενέσϑαι δὲ μετ᾽ ἀλλήλων ἔν vs Ζιελφοῖς ὁμοῦ 
λέγονται καὶ πάλιν ἐν Κορίνϑῳ., Περιάνδρου σύλλογόν 
τινα χοινὸν αὐτῶν καὶ συμπόσιον κατασχευάσαντος. 25 
Ἔτι δὲ μᾶλλον εἰς ἀξίωμα καὶ δόξαν αὐτοὺς κατέστησεν 
ἡ τοῦ τρίποδος περίοδος καὶ διὰ πάντων ἀνακύκλησις 
καὶ ἱ ἀνϑύπειξις μετ᾽ εὐμενείας φιλοτίμου ͵ γενομένη. Κῴων 

γὰρ, ὥς φασι, καταγόντων σαγήνην, καὶ ξένων ἐκ Μιλή-- 
του πριαμένων τὸν βόλον οὔπω φανερὸν ὄντα,χρυσοῦς 30 

ἐφάνη τρίπους ἑλκόμενος, ὃν λέγουσιν Ἑλένην πλέου-- 
σαν ἐκ Τροίας αὐτόϑι καϑεῖναι χρησμοῦ τινος ἀναμνη- 
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σϑεῖσαν παλαιοῦ. Γενομένης δὲ τοῖς ξένοις πρῶτον &v- 
τιλογίας πρὸς τοὺς ἁλιέας περὶ τοῦ τρίποδος, εἶτα τῶν 
πόλεων ἀναδεξαμένων τὴν διαφορὰν ἄχρι πολέμου προ-- 
ελϑοῦσαν, ἀνεῖλεν ἀμφοτέροις ἡ Πυϑία τῷ σοφωτάτῳ 

ὅ τὸν τρίποδα ἀποδοῦναι. Καὶ πρῶτον μὲν ἀπεστάλη πρὸς 
Θαλὴν εἰς Μίλητον, ἑκουσίως τῶν Κῴων ἑνὶ δωρουμένων 
ἐκείνῳ περὶ οὗ πρὸς ἅπαντας ὁμοῦ ̓ Μιλησίους ἐπολέμη- 
σαν. ᾿Θάλεω ὃὲ Βίαντα σοφώτερον ἀποφαίνοντος αὑτοῦ 

πρὸς ἐκεῖνον ἧκεν" ἀπ᾿ ἐκείνου δ᾽ αὖϑις ἀπεστάλη πρὸς 
10 ἄλλον ὡς σοφώτερον. Εἶτα περιϊὼν καὶ ἀναπεμπόμενος 

οὕτως ἐπὶ Θαλὴν τὸ δεύτερον ἀφίκετο, καὶ τέλος εἰς Θή-- 
Bag ἐκ Μιλήτου κομισϑεὶς τῷ Ἰσμηνίῳ ᾿Δπόλλωνι καϑιε- 
ρώϑη. Θεόφραστος δέ φησι. πρῶτον μὲν εἰς Πριήνην 
Βίαντι τὸν τρίποδα πεμφϑῆναι, δεύτερον δ᾽ εἰς Μίλητον 

15 Θαλῇ Βίαντος ἀποπέμψαντος" οὕτω δὲ διὰ πάντων πάλιν 
εἰς Βίαντα περιελθεῖν, τέλος δὲ εἰς ΖΙελφοὺς ἀποσταλῆ- 
αι. Ταῦτα μὲν οὖν ὑπὸ πλειόνων τεϑρύληται, πλὴν ὅτι 

τὸ δῶρον ἀντὶ τοῦ τρέποδος οἵ μὲν φιάλην ὑπὸ Κροίσου 
πεμφϑεῖσαν, οἵ δὲ ποτήριον Βαϑυκλέους ἀπολιπόντος 

20 εἶναι λέγουσιν. 
V. Ἰδίᾳ δ᾽ ᾿ἀναχάρσεώς τε πρὸς Σόλωνα καὶ πάλιν 

Θάλεω συνουσίαν τινὰ καὶ λόγους ἀναγράφουσι τοιού-- 
τους. ᾿ἀνάχαρσιν μὲν εἰς ̓ 4ϑήνας φασὶν ἐπὶ τὴν Σόλωνος 
οἰκέαν ἐλϑόντα κόπτειν καὶ λέγειν. ὡς ξένος ὧν ἀφῖκται 

25 φιλίαν ποιησόμενος καὶ ξενίαν πρὸς αὐτόν. ᾿άποκρινα- 
μένου δὲ τοῦ Σόλωνος ὡς οἴκοι βέλτιόν ἐστι ποιεῖσθαι 
giA(ag ,, OUxoDv'* φάναι τὸν ᾿ἀνάχαρσιν , αὐτὸς ὧν 
οἴκοι σὺ ποίησαι φιλίαν καὶ ξενίαν πρὸς ἡμᾶς." Οὕτω δὴ 
ϑαυμάσαντα τὴν ἀγχίνοιαν τοῦ ἀνδρὸς τὸν Σόλωνα δέ- 

80 ξασϑαι φιλοφρόνως, καὶ χρόνον τινὰ κατασχεῖν παρ᾽ αὗ- 
τῷ, ἤδη τὰ δημόσια πράττοντα xal συνταττόμενον τοὺς 8] 
νόμους. Τὸν οὖν ᾿ἀνάχαρσιν πυϑόμενον καταγελᾶν τῆς 



ΣΟΔΩΝ. 159 

πραγματείας τοῦ Σόλωνος, οἰομένου γράμμασιν ἐφέξειν 
τὰς ἀδικίας καὶ πλεονεξίας τῶν πολιτῶν, ἃ μηδὲν τῶν 
ἀραχνίων διαφέρειν, &AX ὡς ἐκεῖνα τοὺς μὲν ἀσϑενεῖς 
καὶ λεπτοὺς τῶν ἁλισκομένων καϑέξειν, ὑπὸ δὲ τῶν 
δυνατῶν καὶ πλουσίων διαρραγήσεσθϑαι. Τὸν δὲ Σό-ὃ 
λωνα πρὸς ταῦτά φασιν εἰπεῖν. ὅτι καὶ συνθήκας ἄν-- 
ϑρῶποι φυλάττουσιν, ἃς οὐδετέρῳ λυσιτελές ἐστι παρα-- 
βαίνειν τῶν ϑεμένων " καὶ τοὺς νόμους αὐτὸς οὕτως ἀρ-- 
μόξεται τοῖς πολίταις, ὥστε πᾶσι τοῦ παρανομεῖν βέλ-- 
τιον ἐπιδεῖξαι τὸ δικαιοπραγεῖν. ᾿4λλὰ ταῦτα μὲν ὡς τς 
᾿ἀνάχαρσις εἴκαξεν ἀπέβη μᾶλλον ἢ xav ἐλπίδα τοῦ Σό-- 
λῶνος. Ἔφη δὲ κἀκεῖνο ϑαυμάξειν ὁ ̓ δνάχαρσις ἐκκλη-- 
σίᾳ παραγενόμενος, ὅτι λέγουσι μὲν οἵ σοφοὶ παρ᾽ Ἕλ- 
λησι, κρίνουσι δὲ οἵ ἀμαϑ εἴς. 

VI. Πρὸς Θαλῆν δ᾽ εἰς Μίλητον ἐλϑόντα vov Z0-15 
λωνα ϑαυμάζξειν. ὅτι γάμου καὶ παιδοποιίας τὸ παράπαν 
ἠμέληκε. Καὶ τὸν Θαλῆν τότε μὲν σιωπῆσαι. διαλιπόντα 
δ᾽ ὀλίγας ἡμέρας ἄνδρα παρασκευάσαι ξένον ἀρτίως ἥκειν 
φάσκοντα δεκαταῖον ἐξ ̓ 4ϑηνῶν. Πυϑομένου δὲ τοῦ Σό- 
Àcvog, εἰ δή τι καινὸν ἐν ταῖς ᾿ἀϑήναις., δεδιδαγμένον & 20 
χρὴ λέγειν τὸν ἄνϑρωπον...οὐδὲν“ εἰπεῖν. ἕτερον, εἰ μὴ 
νὴ Za νεανίσκου τινὸς ἣν ἐχφορὰ καὶ προὔπεμπεν ἡ 
πόλις. Ἦν γὰρ υἱός. ὡς ἔφασαν, ἀνδρὸς ἐνδόξου καὶ 
πρωτεύοντος ἀρετῇ τῶν πολιτῶν" οὐ παρῆν δέ, ἀλλ 
ἀποδημεῖν ἔφασαν αὐτὸν ἤδη πολὺν χρόνον.“ 92525 
δυστυχὴς ἐκεῦνος““ φάναι τὸν Σόλωνα. .. Τίνα δὲ ὠνό- 
μᾶξον αὐτόν ;““ »Ἤκουσα * φάναι .. τοὔνομα“ τὸν ἄν-- 
ϑρῶπον ..ἀλλ᾽ οὐ μνημονεύω" πλὴν ὅτι πολὺς λόγος ἦν 
αὐτοῦ σοφίας καὶ δικαιοσύνης.“ Οὕτω δὴ καϑ' ἑκάστην 
ἀπόκρισιν τῷ φόβῳ προσαγόμενον τὸν Σόλωνα καὶ τέλος 80 
ἤδη συντεταραγμένον αὐτὸν ὑποβάλλειν τοὔνομα τῷ ξέ- 
νῷ πυνϑανόμενον, μὴ Σόλωνος ὃ τεϑνηκὼς υἱὸς ὠνομά- 
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fero. Φήσαντος δὲ τοῦ ἀνθρώπου, τὸν uiv ὁρμῆσαι 
παίειν τὴν κεφαλὴν καὶ τἄλλα ποιεῖν καὶ λέγειν, ἃ συμ- 
βαίνει τοῖς περιπαϑοῦσι, τὸν δὲ Θαλῆν ἐπιλαβόμενον 
αὐτοῦ καὶ γελάσαντα, ταῦτά TOL φάναι... ὦ Σόλων, 

6 ἐμὲ γάμου καὶ παιδοποιΐας ἀφίστησιν, ἃ καὶ σὲ κατερεί- 
πει τὸν ἐρρωμενέστατον. ᾽4λλὰ ϑάρρει τῶν λόγων ἕνεκα 
τούτων οὐ γάρ εἰσιν ἀληϑεῖς.“ς“ Ταῦτα μὲν οὖν Ἔρμιπ- 
zog ἱστορεῖν φησι Πάταικον, ὃς ἔφασκε τὴν Αἰσώπου 
ψυχὴν ἔχειν. 

10 — VII. "Arozog δὲ καὶ ἀγεννὴς ὁ τῷ φόβῳ τῆς ἀποβολῆς 
τὴν κτῆσιν ὧν χρὴ προϊέμενος" οὕτω γὰρ ἄν τις οὐ 
πλοῦτον, οὐ δόξαν, οὐ δοφίαν ἀγαπήσειε παραγενομέ- 
νην, δεδιὼς στέρεσϑαι. Καὶ γὰρ ἀρετήν, ἧς κτῆμα μεῖξον 
οὐδὲν οὐδ᾽ ἥδιον, ἐξισταμένην ὑπὸ νόσων καὶ φαρμά-- 

15xov ὁρῶμεν" αὐτῷ τε Θαλῇ μὴ γήμαντι πλέον οὐδὲν εἰς 
ἀφοβίαν, εἰ μὴ καὶ φίλων κτῆσιν ἔφυγε καὶ οἰκείων καὶ 
πατρίδος. ᾿4λλὰ καὶ παῖδα ϑετὸν ἔσχε ποιησάμενος αὐὖ-- 
τὸς τὸν τῆς ἀδελφῆς, ὥς φασι, Κύβισϑον. Ἐχούσης γάρ 
τι τῆς ψυχῆς ἀγαπητικὸν ἐν ἑαυτῇ καὶ πεφυκυίας, ὥσπερ 

90 αἰσϑάνεσϑαι καὶ διανοεῖσϑαι καὶ μνημονεύειν. οὕτω καὶ 
φιλεῖν, ἐνδύεταί τι τούτῳ καὶ προσφύεται τῶν ἐκτὸς οἷς 
οἰκεῖον οὐδέν ἐστι, καὶ καϑάπερ οἶκον ἢ χώραν γνησίων 
ἔρημον διαδόχων τὸ φιλόστοργον ἀλλότριοι καὶ νόϑοι 
παῖδες ἢ ϑεράποντες εἰσοικισάμενοι καὶ καταλαβόντες 

95 ἅμα τῷ φιλεῖν τὸ φροντίζειν καὶ δεδιέναι περὶ αὐτῶν 
ἐνεποίησαν. Ὥστ᾽ ἴδοις ἂν ἀνθρώπους στερροτέρᾳ τῇ 
φύσει περὶ γάμου καὶ γενέσεως παίδων διαλεγομένους, 
εἶτα τοὺς αὐτοὺς ἐπὶ παισὶν οἰχοτρίβων ἢ ϑρέμμασι παλ-- 82 
λακῶν νοσοῦσι καὶ ϑνήσκουσι παρατεινομένους πόϑῳ 

40χαὶ φωνὰς ἀγεννεῖς ἀφιέντας. Ἔνιοι δὲ καὶ κυνῶν 9a- 
νάτῳ καὶ ἵππων αἰσχρῶς zal ἀβιώτως ὑπὸ λύπης διετέ- 
ϑησαν. '4AÀ ἕτεροί γε παῖδας ἀγαϑοὺς ἀποβαλόντες 
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οὐδὲν ἔπαϑον δεινὸν οὐδ᾽ ἐποίησαν αἰσχρὸν, ἀλλὰ καὶ 
χρώμενοι τῷ λοιπῷ βίῳ κατὰ λόγον διετέλεσαν. ᾿4σϑέ- 
νειὰ γὰρ, οὐκ εὔνοια, λύπας ἀπεράντους ἐπάγεται καὶ 
φόβους ἀνθρώποις ἀνασκήτοις ὑπὸ λόγου πρὸς τύχην, 
οἷς οὐδ᾽ ἀπόλαυσις ἐγγίνεται τοῦ ποϑουμένου παρόντος, 5 
τοῦ μέλλοντος ὠδῖνας ἀεὶ καὶ τρόμους καὶ ἀγῶνας, εἰ 
στερήσονται, παρέχοντος αὐτοῖς. dit δὲ μήτε πενίᾳ 
πρὸς χρημάτων πεπαῦσϑαι στέρησιν μήτε ἀφιλίᾳ πρὸς 
φίλων ἀποβολὴν μήτ᾽ ἀπαιδίᾳ πρὸς τέκνων ϑάνατον, 
ἀλλὰ τῷ λογισμῷ πρὸς πάντα. Καὶ ταῦτα μὲν, ὡς ἐν τῷ 10 
παρόντι. πλείονα τῶν ἱκανῶν. 

VIII. Ἐπεὶ δὲ μακρόν τινα καὶ δυσχερῆ πόλεμον ot 
ἐν ἄστει περὶ τῆς Σαλαμινίων νήσου Μεγαρεῦσι πολε-- 
μοῦντες ἐξέκαμον, καὶ νόμον ἔϑεντο μήτε γράψαι τινὰ 
μήτ᾽ εἰπεῖν αὖϑις, ὡς χρὴ τὴν πόλιν ἀντιποιεῖσϑαι τῆς 15 
Σαλαμῖνος ἢ ϑανάτῳ ξημιοῦσϑαι, βαρέως φέρων τὴν 
ἀδοξίαν 0 Σόλων καὶ τῶν νέων ὁρῶν πολλοὺς δεομένους 

ἀρχῆς ἐπὶ τὸν πόλεμον, αὐτοὺς δὲ μὴ ϑαρροῦντας ἄρξα- 
σϑαι διὰ τὸν νόμον. ἐσκήψατο μὲν ἔκστασιν τῶν λο-- 
γισμῶν, καὶ λόγος εἰς τὴν πόλιν ἐκ τῆς οἰκίας διεδόϑη 30 
παρακινητικῶς ἔχειν αὐτόν, ἐλεγεῖα δὲ κρύφα συνϑεὶς 
καὶ μελετήσας, ὥστε λέγειν ἀπὸ στόματος, ἐξεπήδησεν 
εἰς τὴν ἀγορὰν ἄφνω πιλίδιον περυϑέμενος. "OyAov δὲ 
πολλοῦ συνδραμόντος ἀναβὰς ἐπὶ τὸν τοῦ κήρυκος λέϑον 
ἐν ὠδῇ διεξῆλϑε τὴν ἐλεγείαν, ἧς ἐστιν ἀρχὴ 25 

Arg κῆρυξ ἦλθον ἀφ᾽ ἱμεοτῆς Σαλαμῖνος, 
κόσμον ἐπέων δὴν ἀντ᾽ ἀγορῆς ϑέμενος. 

Τοῦτο τὸ ποίημα Σαλαμὶς ἐπιγέγραπται καὶ στίχων éxa- 
τόν ἐστι, χαριέντως πάνυ πεποιημένον. Τότε δὲ ἀσϑέν-- 
τος αὐτοῦ καὶ τῶν φίλων τοῦ Σόλωνος ἀρξαμένων 80 
ἐπαινεῖν, μάλιστα δὲ τοῦ Πεισιστράτου τοῖς πολίταις 
iae taie χαὶ παρορμῶντος —— τῷ λέγοντι, 
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λύσαντες τὸν νόμον αὖϑις ἥπτοντο τοῦ πολέμου προστη- 
σάμενοι τὸν Σόλωνα. Τὰ μὲν οὖν δημώδη τῶν λεγομε- 
νῶν τοιαῦτ᾽ ἐστὶν, ὅτι πλεύσας ἐπὶ Κωλιάδα μετὰ τοῦ 
Πεισιστράτου καὶ καταλαβὼν αὐτόϑι πάσας τὰς γυναῖχας 

ὃ τῇ Δήμητρι τὴν πάτριον ϑυσίαν ἐπιτελούσας, ἔπεμψεν 
ἄνδρα πιστὸν εἰς Σαλαμῖνα προσποιούμενον αὐτόμολον 
εἶναι, κελεύοντα τοὺς Μεγαρεῖς, εἰ βούλονται τῶν ᾿4ϑη- 
ναίων τὰς πρώτας λαβεῖν γυναῖχας, ἐπὶ Κωλιάδα μετ᾽ 
αὐτοῦ πλεῖν τὴν ταχίστην. o δὲ πεισϑέντες οἵ Μεγαρεῖς 

10 ἄνδρας ἐξέπεμψαν ἐν τῷ πλοίῳ καὶ κατεῖδεν ὁ Σόλων τὸ 
πλοῖον ἐλαυνόμενον ἀπὸ τῆς νήσου, τὰς μὲν γυναῖκας 
ἐκποδὼν ἀπελθεῖν ἐκέλευσε, τῶν δὲ νεωτέρων τοὺς 
μηδέπω γενειῶντας ἐνδύμασι καὶ μίτραις καὶ ὑποδήμασι 
τοῖς ἐκείνων σχευασαμένους καὶ λαβόντας ἐγχειρίδια 

1ὸ κρυπτὰ παίξειν καὶ χορεύειν προσέταξε πρὸς τῇ ϑαλάσσῃ, 
μέχρις ἂν ἀποβῶσιν οἵ πολέμιοι καὶ γένηται τὸ πλοῖον 
ὑποχείριον. Οὕτω δὴ τούτων πραττομένων ὑπαχϑέντες 
οἵ Μεγαρεῖς τῇ ὄψει καὶ προσμίξαντες ἐγγὺς ἐξεπήδων 
ὡς ἐπὶ γυναῖκας, ἁμιλλώμενοι πρὸς ἀλλήλους ...... a 

80 ὥστε μηδένα διαφυγεῖν, ἀλλὰ πάντας ἀπολέσϑαι καὶ 
τὴν νῆσον ἐπιπλεύσαντας εὐϑὺς ἔχειν τοὺς ᾿4ϑηναίους. 

IX. “άλλοι δέ φασιν οὐ τοῦτον τὸν τρόπον γενέσϑαι 
τὴν κατάληψιν, ἀλλὰ πρῶτον μὲν αὐτῷ τὸν ἐν Ζελφοῖς 
ϑεὸν χρῆσαι 

25 "Aoynyovs χώρας ϑυσίαις ἥρωας évoíxovg 
ἵλασο, τοὺς κόλποις ᾿ἀσωπιὰς ἀμφικαλύπτει., 
o? φϑέμενοι δέρκονται ἐς ἠέλιον δύνοντα" 83 

τὸν δὲ Σόλωνα διαπλεύσαντα νυκτὸς εἰς τὴν νῆσον ἐν-- 
τεμεῖν σφάγια Περιφήμῳ καὶ Κυχρεῖ τοῖς ἥσωσιν. Εἶτα 

80 παρὰ τῶν ᾿Α4ϑηναίων ἐθελοντὰς λαβεῖν πεντακοσίους, 
δόγματος γενομένου voUTOUG, ἂν κατασχῶσι τὴν νῆσον. 
κυρίους εἶναι τοῦ πολιτεύματος. ᾿ἀναχϑέντα δὲ συχναῖς 
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ἁλιάσιν ἅμα τριακοντόρου συμπαραπλεούσης ὑφορμί- 
σασϑαι τῇ Σαλαμῖνι κατὰ χηλήν τινα πρὸς τὴν Εὔβοιαν 
ἀποβλέπουσαν. Πυϑομένους δὲ τοὺς ἐν Σαλαμῖνι Με- 
γαρεῖς ἔκ τινος φήμης οὐδὲν βέβαιον, αὐτοὺς μὲν εἰς τὰ 
ὅπλα ϑορυβουμένους βαδίξειν, ναῦν δ᾽ ἀποστεῖλαι κατα- 5 
σκεψομένην τῶν πολεμίων " ἧς ἐγγὺς ἐλθούσης κρατῆσαι 
τὸν Σόλωνα καὶ καϑεῖρξαι τοὺς Μεγαρεῖς. ᾿Εμβιβάσαι 
δὲ τῶν ᾿4ϑηναίων τοὺς κρατίστους κελεύσαντα πλεῖν ἐπὶ 
τὴν πόλιν ὡς ἂν ἐνδέχηται μάλιστα κρύπτοντας ξαυτούς" 
ἅμα δὲ τοὺς ἄλλους ᾿4ϑηναίους ἀναλαβόντα πεξῇ συμφέ- 10 
ρεσϑαι τοῖς Μεγαρεῦσι: καὶ τῆς μάχης ἔτι συνεστώσης 

φϑάσαι τοὺς ἀπὸ τῆς νεὼς καταλαβόντας τὴν πόλιν. 
Ἔοικε δὲ τῷ λόγῳ τούτῳ καὶ τὰ δρώμενα μαρτυρεῖν. 
Ναῦς γάρ τις ᾿4ττικὴ προσέπλει σιωπῇ τὸ πρῶτον. εἶτα 
κραυγῇ καὶ ἀλαλαγμῷ προσφερομένων εἷς ἀνὴρ ἔνοπλος 15 
ἐξαλλόμενος μετὰ βοῆς ἔϑει πρὸς ἄκρον τὸ Σκιράδιον 
CUR ἐκ γῆς προσφερομένοις. Πλησίον δὲ τοῦ "Evva- 
λίου τὸ ἱερόν ἐστιν ἱδουσαμένου Σόλωνος. Ἐνίκησε γὰρ 
τοὺς Μεγαρέας, ταὶ ὅσοι μὴ διεφϑάρησαν ἐν τῇ μάχῃ, 
πάντας ὑποσπόνδους ἀφῆκεν. 20 

X. Οὐ μὴν ἀλλὰ τῶν Μεγαρέων ἐπιμενόντων πολλὰ 
κακὰ καὶ δρῶντες ἐν τῷ πολέμῳ καὶ πάσχοντες ἐποιή-- 
σαντο “ακεδαιμονίους διαλλακτὰς καὶ δικαστάς. Οἱ μὲν 
οὖν πολλοὶ τῷ Σόλωνι συναγωνίσασϑαι λέγουσι τὴν 
Ὁμήρου δόξαν: ἐμβαλόντα γὰρ αὐτὸν ἔπος εἰς νεῶν 25 
κατάλογον ἐπὶ τῆς δίκης ἀναγνῶναι" 

Αἴας δ᾽ ἐκ Σαλαμῖνος ἄγεν δυοκαίδεκα νῆας, 
στῆσε δ᾽ ἄγων ἵν᾽ ᾿4ϑηναίων ἵσταντο φάλαγγες. 

αὐτοὶ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι ταῦτα μὲν οἴονται φλυαρίαν εἶναι, 
τὸν δὲ Σόλωνά φασιν ἀποδεῖξαι τοῖς δικασταῖς. ὅτι Φι-- 30 
λαῖος καὶ Εὐρυσάκης, Αἴαῦτος υἱοί, ᾿4ϑήνησι πολιτείας 
μεταλαβόντες παρέδοσαν τὴν νῆσον eris καὶ κατῴκη-- 

C 
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σαν ὃ μὲν ἐν Βραυρῶνι τῆς ᾿Αττικῆς, o δὲ ἐν Μελίτῃ" 
καὶ δῆμον ἐπώνυμον Φιλαίου τῶν Φιλαϊδῶν ἔχουσιν, 
ὅϑεν ἦν Πεισίστρατος. Ἔτι δὲ μᾶλλον ἐξελέγξαι τοὺς 
Μεγαρέας βουλόμενον ἰσχυρίσασϑαι περὶ τῶν νεκρῶν, 

δ ὡς οὐχ ὃν τρόπον ἐκεῖνοι ϑάπτουσι κεκηδευμένων, ἀλλ᾽ 
ὃν αὐτοί. Θάπτουσι δὲ Μεγαρεῖς πρὸς £o τοὺς νεκροὺς 
στρέφοντες, ᾿4ϑηναῖοι δὲ πρὸς ἑσπέραν. Ἡρέας δὲ ὁ 
Μεγαρεὺς ἐνιστάμενος λέγει καὶ Μεγαρεῖς πρὸς ἑσπέραν 
τετραμμένα τὰ σώματα τῶν νεκρῶν τιϑέναι" καὶ μεῖξον 

10 ἔτι τούτου, μίαν ἕκαστον ᾿4ϑηναίων ἔχειν ϑήκην, Με- 
γαρέων δὲ καὶ τρεῖς καὶ τέσσαρας ἐν μιᾷ κεῖσϑαι. Τῷ 
μέντοι Σόλωνι καὶ Πυϑικούς τινας βοηϑῆσαι λέγουσι 
χρησμούς, ἐν οἷς ὁ ϑεὸς Ἰαονίαν τὴν Σαλαμῖνα προση- 
γόρευσε. Ταύτην τὴν δίκην ἐδίκασαν Σπαρτιατῶν πέντε 

15 ἄνδρες, Κριτολαΐδας. ᾿Δμομφάρετος, Ὑψηχίδας. ᾿άναξί- 
λας, Κλεομένης. 

. XI. Ἤδη μὲν οὖν καὶ ἀπὸ τούτων ἔνδοξος ἦν ὁ Σό- 
λῶν καὶ μέγας. ᾿Εϑαυμάσϑη δὲ καὶ διεβοήϑη μᾶλλον ἐν 
τοῖς Ἕλλησιν εἰπὼν ὑπὲρ τοῦ ἱεροῦ τοῦ ἐν ΖΙελφοῖς, ὡς 

20 χρὴ βοηϑεῖν καὶ μὴ περιορᾷν Κιρραίους ὑβρίζοντας εἰς 
τὸ μαντεῖον, ἀλλὰ προσαμύνειν ὑπὲρ τοῦ ϑεοῦ “4ελφοῖς. 

Πεισϑέντες γὰρ ὑπ᾿ ἐκείνου πρὸς τὸν πόλεμον ὥρμησαν 

of ̓ Δἀμφικτύονες, ὡς ἄλλοι τε μαρτυροῦσι xal Δριστοτέ- 
λης ἐν τῇ τῶν Πυϑιονικῶν ἀναγραφῇ Σόλωνι τὴν γνώ- 

95uqv ἀνατιϑείς. Οὐ μέντοι στρατηγὸς ἐπὶ τοῦτον ἀπε-- 8ή 
δείχϑη τὸν πόλεμον, ὡς λέγειν φησὶν Ἕρμιππος Εὐάνϑη 
τὸν Σάμιον: οὔτε γὰρ Αἰσχίνης ὃ δήτωρ τοῦτ᾽ εἴρηκεν, 
ἔν τε τοῖς Ζελφῶν ὑπομνήμασιν ᾿Δλκμαίων. οὐ Σόλων, 
᾿4ϑηναίων στρατηγὸς ἀναγέγραπται. 

80  XIL Τὸ δὲ Κυλώνειον ἄγος ἤδη μὲν ἐκ πολλοῦ διε- 
τάραττε τὴν πόλιν, ἐξ οὗ τοὺς συνωμότας τοῦ Κύλωνος 

ἱχετεύοντας τὴν 8v “Μεγακλῆς 0 ἄρχων ἐπὶ δίκῃ κατελ-- 
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ϑεῖν ἔπεισεν ἐξάψαντας δὲ τοῦ ἔδους κρόκην κλωστὴν 
καὶ ταύτης ἐχομένους, ὡς ἐγένοντο περὶ τὰς σεμνὰς ϑεὰς 
καταβαίνοντες αὐτομάτως τῆς xoóxus ῥαγείσης, ὥρμησε 
συλλαμβάνειν ὃ Μεγακλῆς καὶ of συνάρχοντες. ὡς τῆς 
ϑεοῦ τὴν ἱκεσίαν ἀπολεγομένης" καὶ τοὺς μὲν ἔξω κατέ--ὅ 
λευσαν. οἵ δὲ τοῖς βωμοῖς προσφυγόντες ἀπεσφάγησαν" 
μόνοι δ᾽ ἀφείϑησαν οἵ τὰς γυναῖκας αὐτῶν ἱκετεύσαντες. 
'Ex τούτου δὲ κληϑέντες ἐναγεῖς ἐμισοῦντο καὶ τῶν Kv- 
λωνείων ot περιγενόμενοι πάλιν ἦσαν ἰσχυροὶ καὶ στα- 
σιάζοντες ἀεὶ διετέλουν πρὸς τοὺς ἀπὸ τοῦ Μεγακλέους. 10 
Εν δὲ τῷ τότε χρόνῳ τῆς στάσεως ἀκμὴν λαβούσης μά- 
λιστα καὶ τοῦ δήμου διαστάντος., ἤδη δόξαν ἔχων ὁ Σό- 
λῶν παρῆλϑεν εἰς μέσον ἅμα τοῖς ἀρίστοις τῶν ᾽48ν- 
ναίων, καὶ δεόμενος καὶ διδάσκων ἔπεισε τοὺς ἐναγεῖς 
λεγομένους δίκην ὑποσχεῖν καὶ κριϑῆναι τριακοσίων 15 
ἀριστίνδην δικαζόντων. Μύρωνος δὲ τοῦ Φλυέως κατη- 
γοροῦντος ἑάλωσαν οἵ ἄνδρες, καὶ μετέστησαν οἵ ξῶντες" 
τῶν δ᾽ ἀποϑανόντων τοὺς νεκροὺς ἀνορύξαντες ἐξέρρι-- 
ψαν ὑπὲρ τοὺς ὅρους. Ταύταις δὲ ταῖς ταραχαῖς καὶ Με- 
γαρέων συνεπιϑεμένων ἀπέβαλόν τε Νίσαιαν οἱ ᾿48η-- 50 
ναῖοι καὶ Σαλαμῖνος ἐξέπεσον αὖϑις. Καὶ φόβοι τινὲς ἔκ 

δεισιδαιμονίας ἅμα καὶ φάσματα κατεῖχε τὴν πόλιν, οἵ 
τε μάντεις ἄγη καὶ μιασμοὺς δεομένους καϑαρμῶν προ- 
φαίνεσϑαι διὰ τῶν ἱερῶν ἠγόρευον. Οὕτω δὴ μετά- 
πεμπτος αὐτοῖς ἧκεν ἐκ Κρήτης Ἐπιμενίδης ὁ Φαίστιος, 25 
ὃν ἕβδομον ἐν τοῖς σοφοῖς καταριϑμοῦσιν ἔνιοι τῶν οὐ 
προσιεμένων τὸν Περίανδρον. Ἐδόκει δέ τις εἶναι ϑεο-- 
φιλὴς καὶ σοφὸς περὶ τὰ ϑεῖα τὴν ἐνθουσιαστικὴν καὶ 
τελεστικὴν σοφίαν, διὸ καὶ παῖδα νύμφης ὄνομα Βάλτης 
καὶ Κούρητα νέον αὐτὸν οἵ τότε ἄνϑρωποι προσηγό- 80 
ρευον. Ἐλϑὼν δὲ καὶ τῷ Σόλωνι χρησάμενος φίλῳ πολλὰ 
προσυπειργάσατο καὶ προωδοποίησεν αὐτῷ τῆς νομοϑε- 
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σίας. Καὶ γὰρ εὐσταλεῖς ἐποίησε τὰς ἱερουργίας καὶ περὶ 
τὰ πένϑη πραοτέρους, ϑυσίας τινὰς εὐθὺς ἀναμίξας πρὸς 
τὰ κήδη, καὶ τὸ σκληῤὸν ἀφελὼν καὶ τὸ βαρβαρικὸν, ᾧ 
συνείχοντο πρότερον αἱ πλεῖσται γυναῖκες. Τὸ δὲ μέ- 

5 yuGvov, ἱλασμοῖς τισι καὶ καϑαρμοῖς καὶ ἱδρύσεσι κατορ-- 
γιάσας καὶ καϑοσιώσας τὴν πόλιν ὑπήκοον τοῦ δικαίου 
καὶ μᾶλλον εὐπειϑῆ πρὸς ὁμόνοιαν κατέστησε. Μέγεται 
δὲ τὴν Μουνυχίαν ἰδὼν καὶ καταμαϑὼν πολὺν χρόνον 
εἰπεῖν πρὸς τοὺς παρόντας. ὡς τυφλόν ἐστι τοῦ μέλλον-- 

l0rog ἄνϑρωπος" ἐκφαγεῖν γὰρ ἂν ᾿4ϑηναίους τοῖς αὑτῶν 
ὀδοῦσιν, εἰ προήδεσαν, ὅσα τὴν πόλιν ἀνιάσει τὸ χωρίον. 
Ὅμοιον δέ τι καὶ Θαλῆν εἰχάσαν λέγουσι" κελεῦσαι γὰρ 
αὐτὸν ἔν τινι τόπῳ τῆς Μιλησίας φαύλῳ καὶ παρορωμένῳ 
τελευτήσαντα ϑεῖναι., προειπὼν ὡς ἀγορά ποτε τοῦτο 

15 Μιλησίων ἔσται τὸ χωρίον. Ἐπιμενίδης μὲν οὖν μάλιστα 
ϑαυμασϑ εὶς, καὶ χρήματα διδόντων πολλὰ καὶ τιμὰς με-- 
γάλας τῶν ᾿4ϑηναίων, οὐδὲν ἢ ϑαλλὸν ἀπὸ τῆς ἱερᾶς 
ἐλαίας αἰτησάμενος καὶ λαβὼν ἀπῆλϑεν. 

ΧΙΠ. Οἱ δ᾽ ᾿“ϑηναῖοι τῆς Κυλωνείου πεπαυμένης 
ουταραχῆς καὶ μεϑεστώτων. ὥσπερ εἴρηται, τῶν ἐναγῶν 

τὴν παλαιὰν αὖϑις στάσιν ὑπὲρ τῆς πολιτείας ἐστασία-- 
fov, ὅσας ἡ χώρα διαφορὰς εἶχεν, εἰς τοσαῦτα μέρη τῆς 
πόλεως διαστάσης. Ἦν γὰρ τὸ μὲν τῶν “᾿΄ακρέων γένος 85 

, δημοκρατικώτατον, ὀλιγαρχικώτατον δὲ τὸ τῶν Πε- ἧ 
25 διέων" τρίτοι δ᾽ οἵ Πάραλοι μέσον τινὰ καὶ μεμιγμένον 

αἱρούμενοι πολιτείας τρόπον ἐμποδὼν ἦσαν καὶ διεκώ- 
λυον τοὺς ἑτέρους κρατῆσαι. Τότε δὲ τῆς τῶν πενήτων 
πρὸς τοὺς πλουσίους ἀνωμαλίας ὥσπερ ἀκμὴν λαβούσης 
παντάπασιν ἐπισφαλῶς ἡ πόλις διέκειτο καὶ μόνως ἂν 

80 ἐδόκει καταστῆναι καὶ παύσασϑαι ταραττομένη τυραν-- 
νέδος γενομένης. “Ἵπας μὲν γὰρ ὁ δῆμος ἦν ὑπόχρεως 
τῶν πλουσίων. Ἢ γὰρ ἐγεώργουν ἐκείνοις ἕκτα τῶν 



ZOAS,N. 167 

γινομένων τελοῦντες, ἑχτημόριοι προσαγορευόμενοι καὶ 
ϑῆτες. ἢ χρέα λαμβάνοντες ἐπὶ sois σώμασιν ἀγώγιμοι 

τοῖς δανείξουσιν ἦσαν, οἵ μὲν αὐτοῦ δουλεύοντες, ot δ᾽ 

ἐπὶ τὴν ξένην πιπρασκόμενοι. Πολλοὶ δὲ καὶ παῖδας 
ἰδίους ἠναγκάξοντο πωλεῖν (οὐδεὶς γὰρ νόμος ἐκώλυε) 
καὶ τὴν πόλιν φεύγειν διὰ τὴν χαλεπότητα τῶν δανει-- 
στῶν. Οἱ δὲ πλεῖστοι καὶ δωμαλεώτατοι συνίσταντο καὶ 
παρεκάλουν ἀλλήλους μὴ περιορᾷν, ἀλλ᾽ ἑλομένους ἕνα 
προστάτην ἄνδρα πιστὸν ἀφελέσϑαι τοὺς ὑπερημέρους 
καὶ τὴν γῆν ἀναδάσασϑαι καὶ ὅλως μεταστῆσαι τὴν πο-1ὸ 
λιτείαν. 

XIV. Ἐνταῦϑα δὴ τῶν ᾿4ϑηναίων οἱ φρονιμώτατοι 
συνορῶντες τὸν Σόλωνα μόνον μάλιστα τῶν ἁμαρτημά- 
τῶν éxvóg ὄντα καὶ μήτε τοῖς πλουσίοις κοινωνοῦντα τῆς 

ἀδικίας μήτε ταῖς τῶν πενήτων ἀνάγκαις ἐνεχόμενον, 15 
ἐδέοντο τοῖς κοινοῖς προσελϑεῖν καὶ καταπαῦσαι τὰς δια-- 

φοράς. Καίτοι Φανίας ὃ Δέσβιος αὐτὸν ἱστορεῖ τὸν Σό-- 
λωνα χρησάμενον ἀπάτῃ πρὸς ἀμφοτέρους ἐπὶ σωτηρίᾳ 
τῆς πόλεως ὑποσχέσϑαι κρύφα τοῖς μὲν ἀπόροις τὴν vé- 
uoi, τοῖς δὲ χρηματικοῖς βεβαίωσιν τῶν συμβολαίων. 90 
᾽4λλ᾽ αὐτὸς ὁ Σόλων ὀκνῶν φησι τὸ πρῶτον ἅψασϑαι 
τῆς πολιτείας, καὶ δεδοικὼς τῶν μὲν τὴν φιλοχρηματίαν, 
τῶν δὲ τὴν ὑπερηφανίαν. Ἡιρέϑη δὲ ἄρχων μετὰ Φι- 
λόμβροτον ὁμοῦ καὶ διαλλακτὴς καὶ νομοϑέτης, δεξαμέ- 
νῶν προϑύμως αὐτὸν ὡς μὲν εὔπορον τῶν πλουσίων, 98 
ὡς δὲ χρηστὸν τῶν πενήτων. Δέγεται δὲ καὶ φωνή τις 
αὐτοῦ περιφερομένη πρότερον εἰπόντος, ὡς τὸ ἴσον πό-- 
λεμον οὐ ποιεῖ, καὶ τοῖς κτηματικοῖς ἀρέσκειν καὶ τοῖς 

ἀκτήμοσι. τῶν μὲν ἀξίᾳ καὶ ἀρετῇ, τῶν δὲ μέτρῳ καὶ 
ἀριϑμῷ τὸ ἴσον ἕξειν προσδοκώντων ὅϑεν ἐπὶ ἐλπίδος 80 
μεγάλης ἑκατέρων γενομένων oí προϊστάμενοι προσέ-- 
χειντο τῷ Σόλωνι τυραννίδα προξενοῦντες καὶ ἀναπεί- 
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ϑοντες εὐτολμότερον ἅψασϑαι τῆς πόλεως ἐγκρατῆ ys- 
νόμενον. Πολλοὶ δὲ καὶ τῶν διὰ μέσου πολιτῶν τὴν ὑπὸ 
λόγου καὶ νόμου μεταβολὴν ὁρῶντες ἐργώδη καὶ χαλεπὴν 
οὖσαν, οὐκ ἔφευγον ἕνα τὸν δικαιότατον καὶ φρονιμώτα- 

ὅτον ἐπιστῆσαι τοῖς πράγμασιν. Ἔνιοι δέ φασι καὶ μαν-- 
τείαν γενέσϑαι τῷ Σόλωνι Πυϑοῖ τοιαύτην" 

"Hao μέσην κατὰ νῆα κυβερνητήριον ἔργον 
εὐθύνων" πολλοέ vo, ᾿4ϑηναίων ἐπέκουροι. 

Μάλιστα δὲ οἵ συνήϑεις ἐκάκιζον, εἰ διὰ τοὔνομα δυσω-- 
10 πεῖται τὴν μοναρχίαν, ὥσπερ οὐκ ἀρετῇ τοῦ λαβόντος 

εὐθὺς ἂν βασιλείαν γενομένην, καὶ γεγενημένην πρό-- 
τερον μὲν Εὐβοεῦσι Tvvvavócv, νῦν δὲ Μιτυληναίοις 
Πιττακὸν ἡρημένοις τύραννον. Τούτων οὐδὲν ἐξέκρουσε 
τὸν Σόλωνα τῆς αὑτοῦ προαιρέσεως, ἀλλὰ πρὸς μὲν τοὺς 

15 φίλους εἷπεν, ὡς λέγεται, καλὸν μὲν εἶναι τὴν τυραννίδα 
χωρίον, οὐκ ἔχειν δὲ ἀπόβασιν, πρὸς δὲ Φῶλϊζον ἐν τοῖς 
ποιήμασι γράφων 

εἰ δὲ γῆς, φησίν. ἐφεισάμην 86 
πατρίδος. τυραννίδος δὲ καὶ βίης ἀμειλίχου 

30 οὐ καϑηψάμην μιάνας καὶ καταισχύνας κλέος. 
- οὐδὲν αἰδεῦμαι" πλέον γὰρ ὧδε νικήσειν δοκέω 

πάντας ἀνθρώπους. 
Ὅϑεν εὔδηλον, ὅτι καὶ πρὸ τῆς νομοϑεσίας μεγάλην 
δόξαν εἶχεν. ^4 δὲ φυγόντος αὐτοῦ τὴν τυραννίδα πολ-- 

25 Aol καταγελῶντες ἔλεγον, γέγραφεν οὕτως" 
Οὐκ ἔφυ Σόλων βαϑύφρων οὐδὲ βουλήεις ἀνήρ" 5 
ἐσθλὰ γὰρ ϑεοῦ διδόντος αὐτὸς οὐκ ἐδέξατο. 
περιβαλὼν δ᾽ ἄγραν ἀγασϑεὶς οὐκ ἐπέσπασεν μέγα 
δίκτυον, ϑυμοῦ 9" ἁμαρτῇ καὶ φρενῶν ἀποσφαλείς. 

80 ἤϑελεν γάρ κεν κρατήσας, πλοῦτον ἄφϑονον λαβὼν 
καὶ τυραννεύσας ᾿4ϑηνῶν μοῦνον ἡμέραν μίαν, 

αὐτὸς ὕστερον δεδάρϑαι κἀπιτετρῖφϑαι γένος. 
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XV. Ταῦτα τοὺς πολλοὺς καὶ φαύλους περὶ αὐτοῦ 
πεποίηκε λέγοντας. Οὐ μὴν ἀπωσάμενός γε τὴν τυραν-- 
νίδα τὸν πραύτατον ἐχρήσατο τρόπον τοῖς πράγμασιν, 
οὐδὲ μαλακῶς οὐδ᾽ ὑπείκων τοῖς δυναμένοις οὐδὲ πρὸς 
ἡδονὴν τῶν ἑλομένων ἔϑετο τοὺς νόμους: ἀλλ᾽ ἧ μὲν ὁ 
ἄριστον ἦν, οὐκ ἐπήγαγεν ἰατρείαν οὐδὲ καινοτομίαν, 
φοβηϑεὶς, μὴ συγχέας παντάπασι καϊταράξας τὴν 
πόλιν ἀσϑενέστερος γένηται τοῦ καταστῆσαι 
πάλιν καὶ συναρμόσασϑ'αι πρὸς τὸ ἄριστον. ἃ δὲ 
καὶ λέγων ἤλπιξε πειϑομένοις καὶ προσάγων ἀνάγκην 10 
ὑπομένουσι χρήσασϑαι, ταῦτ᾽ ἔπραττεν, ὥς φησιν αὐτός, 

ὁμοῦ βίην τε καὶ δίκην συναρμόσας. 
Ὅϑεν ὕστερον ἐρωτηϑείς, εἰ τοὺς ἀρίστους ᾿4ϑηναίοις 
νόμους ἔγραψεν. «οὧν ἂν“ ἔφη ..προσεδέξαντο τοὺς ἀρί- 
στους." Ἃ δ᾽ οὖν oí νεώτεροι τοὺς ᾿4ϑηναίους λέγουσι 15 
τὰς τῶν πραγμάτων δυσχερείας ὀνόμασι χρηστοῖς καὶ 
φιλανϑρώποις ἐπικαλύπτοντας ἀστείως ὑποκορίξεσϑαι., 

τὰς μὲν πόρνας ἑταίρας. τοὺς δὲ φόρους συντάξεις, φυ-- 
λακὰς δὲ τὰς φρουρὰς τῶν πόλεων. οἴκημα δὲ τὸ δεσμω-- 
τήριον καλοῦντας, πρώτου Σόλωνος 5v, ὡς ἔοικε. σό-- 30 
φισμα τὴν τῶν χρεῶν ἀποκοπὴν σεισάχϑειαν ὀνομάσαν-- 
τος. Τοῦτο γὰρ ἐποιήσατο πρῶτον πολίτευμα, γράψας 
τὰ μὲν ὑπάρχοντα τῶν χρεῶν ἀνεῖσϑαι. πρὸς δὲ τὸ λοι-- 
πὸν ἐπὶ τοῖς σώμασι μηδένα δανείζειν. Καίτοι τινὲς 
ἔγραψαν. ὧν ἐστὶν ᾿ἀνδροτίων, οὐκ ἀποκοπῇ χρεῶν, 26 
ἀλλὰ τόκων μετριότητι κουφισϑέντας ἀγαπῆσαι τοὺς 
πένητας, καὶ σεισάχϑειαν ὀνομάσαι τὸ φιλανϑρώπευμα 
τοῦτο καὶ τὴν ἅμα τούτῳ γενομένην τῶν τε μέτρων 
ἐπαύξησιν καὶ τοῦ νομίσματος τιμήν. Ἑκατὸν γὰρ 
ἐποίησε δραχμῶν τὴν μνᾶν πρότερον ἑβδομήκοντα καὶ 80 
τριῶν οὖσαν, ὥστ᾽ ἀριϑμῷ μὲν ἴσον, δυνάμει δ᾽ ἔλατ- 
τον ἀποδιδόντων, ὠφελεῖσϑαι μὲν τοὺς ἐκτένοντας με- 
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γάλα, μηδὲν δὲ βλάπτεσϑαι τοὺς κομιξζομένους. Of δὲ 
πλεῖστοι πάντων ὁμοῦ φασι τῶν συμβολαίων ἀναίρεσιν 
γενέσϑαι τὴν σεισάχϑειαν, καὶ τούτοις συνάδει μᾶλλον 
τὰ ποιήματα. Σεμνύνεται γὰρ Σόλων ἐν τούτοις, ὅτι 

6 τῆς τε προὔποκειμένης γῆς 
Ὅρους ἀνεῖλε πολλαχῆ πεπηγότας" 
πρόσϑεν δὲ δουλεύουσα, νῦν ἐλευϑέρα" 

καὶ τῶν ἀγωγίμων πρὸς ἀργύριον γεγονότων πολιτῶν 
τοὺς μὲν ἀνήγαγεν ἀπὸ ξένης, 

10 γλῶσσαν οὐκέτ᾽ ᾽Δττικὴν 
ἱέντας ὡς ἂν πολλαχῆ πλανωμένους" 
τοὺς δ᾽ ἐνθάδ᾽ αὐτοῦ δουλίην ἀεικέα 
ἔχοντας 

ἐλευϑέρους φησὶ ποιῆσαι. Πρᾶγμα δ᾽ αὐτῷ συμπεσεῖν 
15 λέγεται πάντων ἀνιαρότατον ἀπὸ τῆς πράξεως ἐκείνης. 

(ὃς γὰρ ὥρμησεν ἀνιέναι τὰ χρέα καὶ λόγους ἁρμόττον-- 
τας ἐξήτει καὶ πρέπουσαν ἀρχὴν, ἐκοινώσατο τῶν φίλων 
οἷς μάλιστα πιστεύων καὶ χρώμενος ἐτύγχανε. τοῖς περὶ 
Κόνωνα καὶ Κλεινίαν καὶ Ἱππόνικον, ὅτι γῆν μὲν οὐ 

20 μέλλει κινεῖν, χρεῶν δὲ ποιεῖν ἀποκοπὰς ἔγνωκεν. Οἷ δὲ 87 
προλαβόντες εὐϑὺς καὶ φϑάσαντες ἐδανείσαντο συχνὸν 
ἀργύριον παρὰ τῶν πλουσίων καὶ μεγάλας συνεωνή- 
σαντο χώρας. Εἶτα τοῦ δόγματος ἐξενεχϑέντος τὰ μὲν 
χτήματα καρπούμενοι, τὰ δὲ χρήματα τοῖς δανείσασιν 

ὁδούκ ἀποδιδόντες εἰς αἰτίαν τὸν Σόλωνα μεγάλην καὶ 
διαβολὴν, ὥσπερ οὐ συναδικούμενον, ἀλλὰ συναδὶ- 
κοῦντα. κατέστησαν. Aia τοῦτο μὲν εὐθὺς ἐλύϑη τὸ 
ἔγκλημα τοῖς πέντε ταλάντοις" τοσαῦτα γὰρ εὑρέϑη δα- 
νείζων, καὶ ταῦτα πρῶτος ἀφῆκε κατὰ τὸν νόμον. Ἔνιοι 

3002 πεντεκαίδεκα λέγουσιν, ὧν καὶ Πολύξηλος ὁ Ῥόδιός 
ἐστι. Τοὺς μέντοι φίλους αὐτοῦ χρεωκοπίδας καλοῦντες 
διετέλεσαν. 
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XVI. Ἤρεσε ὃ οὐδετέροις, ἀλλ᾽ ἐλύπησε καὶ vovg 
πλουσίους ἀνελὼν τὰ συμβόλαια καὶ μᾶλλον ἔτι τοὺς 
πένητας. ὅτι γῆς ἀναδασμὸν οὐκ ἐποίησεν ἐλπίσασιν 
αὐτοῖς, οὐδὲ παντάπασιν, ὥσπερ ὃ ZvxoDQyog, ὁμαλοὺς 
τοῖς βίοις καὶ ἴσους κατέστησεν. AAA ἐκεῖνος μὲν évóé- 5 
χκατος ὧν ἀφ᾽ Ἡρακλέους καὶ βεβασιλευκὼς ἔτη πολλὰ 
τῆς Δακεδαίμονος ἀξίωμα μέγα καὶ φίλους καὶ δύναμιν 
οἷς ἔγνω καλῶς περὶ τῆς πολιτείας ὑπηρετοῦσαν εἶχε, 

καὶ βίᾳ μᾶλλον ἢ πειϑοῖ χρησάμενος, ὥστε καὶ τὸν 
ὀφθαλμὸν ἐκκοπῆναι, κατειργάσατο τὸ μέγιστον εἰς 10 
σωτηρίαν πόλεως καὶ ὁμόνοιαν, μηδένα πένητα μηδὲ 
πλούσιον εἶναι τῶν πολιτῶν" Σόλων δὲ τούτου μὲν οὐκ 
ἐφίκετο τῇ πολιτείᾳ δημοτικὸς ὧν καὶ μέσος, ἐνδεέστερον 
δὲ τῆς ὑπαρχούσης δυνάμεως οὐδὲν ἔπραξεν, ὁρμώμενος 
ix μόνου τοῦ βούλεσϑαι καὶ πιστεύειν αὐτῷ τοὺς πο--15 
λίτας. Ὅτι δ᾽ οὖν προσέκρουσε τοῖς πλείστοις ἕτερα 
προσδοκήσασιν, αὐτὸς εἴρηκε περὶ αὐτῶν. ὡς 
Χαῦνα μὲν τότ᾽ ἐφράσαντο. νῦν δέ μοι χολούμενοι 
λοξὸν ὀφθαλμοῖς ὁρῶσι πάντες ὥστε δήϊον. 

Καίτοι φησὶν. ὡς. εἴ τις ἄλλος ἔσχε τὴν αὐτὴν δύναμιν. 90 
Οὔτ᾽ ἂν κατέσχε δῆμον οὔτ᾽ ἐπαύσατο, 
πρὶν ἂν ταράξας πῖαρ ἐξέλῃ γάλα. 

Ταχὺ μέντοι τοῦ συμφέροντος αἰσϑόμενοι καὶ τὰς ἰδίας 
αὑτῶν μέμψεις ἀφέντες ἔϑυσάν τε κοινῇ, σεισάχϑειαν 
τὴν ϑυσίαν ὀνομάσαντες, καὶ τὸν Σόλωνα τῆς πολιτείας 25 
διορϑωτὴν καὶ νομοϑέτην ἀπέδειξαν, οὐ τὰ μὲν, τὰ δ᾽ 
οὐχὶ, πάντα ὃ ὁμαλῶς ἐπιτρέψαντες. ἀρχὰς. ἐκκλησίας, 
δικαστήρια, βουλὰς, καὶ τίμημα τούτων ἑκάστου καὶ 
ἀριϑμὸν καὶ καιρὸν ὁρίσαι λύοντα καὶ φυλάττοντα τῶν 
ὑπαρχόντων καὶ καϑεστώτων 0 τι δοκοίη. 80 

XVII. Πρῶτον μὲν οὖν τοὺς Δράκοντος νόμους ἀνεῖλε 
πλὴν τῶν φονικῶν ἅπαντας διὰ τὴν χαλεπότητα καὶ τὸ 
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μέγεϑος τῶν ἐπιτιμίων. Μία γὰρ ὀλίγου δεῖν ἅπασιν 
ὥριστο τοῖς ἁμαρτάνουσι ξημέα ϑάνατος, ὥστε καὶ τοὺς 
ἀργίας ἁλόντας ἀποϑνήσκειν καὶ τοὺς λάχανα κλέψαντας 
ἢ ὀπώραν ὁμοίως κολάξεσϑαι τοῖς ἱεροσύλοις καὶ ἀνδρο-- 

δ φόνοις. Zhi Ζημάδης ὕστερον εὐδοκίμησεν εἰπών, ὅτι 
δι’ αἵματος, οὐ διὰ μέλανος, τοὺς νόμους ὁ Ζράκων 
ἔγραψεν. Αὐτὸς δ᾽ ἐκεῖνος. ὥς φασιν, ἐρωτώμενος. διὰ 
τί τοῖς πλείστοις ἀδικήμασι ξημίαν ἔταξε ϑάνατον. ἀπε-- 
κρίνατο, τὰ μὲν μικρὰ ταύτης ἄξια νομίζειν, τοῖς δὲ με-- 

10 y&Aotg οὐκ ἔχειν μείζονα. 
XVIII. Δεύτερον δὲ Σόλων τὰς μὲν ἀρχὰς ἁπάσας, 

ὥσπερ ἦσαν, τοῖς εὐπόροις ἀπολιπεῖν βουλόμενος. τὴν 
δ᾽ ἄλλην μῖξαι πολιτείαν, ἧς ὁ δῆμος οὐ μετεῖχεν, ἔλαβε 
τὰ τιμήματα τῶν πολιτῶν, καὶ τοὺς μὲν ἐν ξηροῖς ὁμοῦ 

τὸ καὶ ὑγροῖς μέτρα πεντακόσια ποιοῦντας πρώτους ἔταξε 
καὶ πεντακοσιομεδίμνους προσηγόρευσε" δευτέρους δὲδ 
τοὺς ἵππον τρέφειν δυναμένους ἢ μέτρα ποιεῖν τριακό-- 
GL.&* καὶ τούτους ἵππάδα τελοῦντας ἐκάλουν: ξευγῖται 
δ᾽ οἵ τοῦ τρίτου τιμήματος ὠνομάσϑησαν, οἷς μέτρον ἦν 

80 συναμφοτέρων διακοσίων. Οἵ δὲ λοιποὶ πάντες ἐχα- 
λοῦντο ϑῆτες. οἷς οὐδεμίαν ἄρχειν ἔδωκεν ἀρχὴν, ἀλλὰ 
τῷ συνεκκλησιάξειν καὶ δικάξειν μόνον μετεῖχον τῆς 
πολιτείας. Ὃ κατ᾽ ἀρχὰς μὲν οὐδέν. ὕστερον δὲ παμμέ- 
γεϑες ἐφάνη" τὰ γὰρ πλεῖστα τῶν διαφύρων ἐνέπιπτεν 

95 εἰς τοὺς δικαστάς. Καὶ γὰρ ὅσα ταῖς ἀρχαῖς ἔταξε κρίέ- 
νειν, ὁμοίως καὶ περὶ ἐκείνων εἰς τὸ δικαστήριον ἐφέ- 
σεις ἔδωκε τοῖς βουλομένοις. “έγεται δὲ καὶ τοὺς νόμους 

ἀσαφέστερον γράψας καὶ πολλὰς ἀντιλήψεις ἔχοντας αὖ-- 
ξῆσαι τὴν τῶν δικαστηρίων ἰσχύν: μὴ δυναμένους γὰρ 

80 ὑπὸ τῶν νόμων διαλυϑῆναι περὶ ὧν διεφέροντο Gvvé- 
βαινεν ἀεὶ δεῖσθαι δικαστῶν καὶ πᾶν ἄγειν ἀμφισβή-- 
τῆμα πρὸς ἐκείνους, τρόπον τινὰ τῶν νόμων κυρίους 
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ὄντας. Ἐπισημαίνεται δ᾽ αὐτὸς αὑτῷ τὴν ἀξίωσιν 
οὕτως" | 

ΖΔήμῳ μὲν γὰρ ἔδωκα τόσον κράτος, ὅσσον ἐπαρκεῖ; 
τιμῆς οὔτ᾽ ἀφελὼν οὔτ᾽ ἐπορεξάμενος " 

οἱ δ᾽ εἶχον δύναμιν καὶ χρήμασιν ἦσαν ἀγητοὶ, 5 
καὶ τοῖς ἐρρασάμην μηδὲν ἀεικὲς ἔχειν. 

ἔστην δ᾽ ἀμφιβαλὼν κρατερὸν σάκος ἀμφοτέροισι: 
. νικᾶν δ᾽ οὐκ εἴασ᾽ οὐδετέρους ἀδίκως. 

Ἔτι μέντοι καὶ μᾶλλον οἰόμενος δεῖν ἐπαρκεῖν τῇ τῶν πολ- 
λῶν ἀσϑενείᾳ, παντὶ λαβεῖν δίκην ὑπὲρ τοῦ κακῶς ms-10 
πονϑότος ἔδωκε. Καὶ γὰρ πληγέντος ἑτέρου καὶ βια- 
σϑέντος ἢ βλαβέντος ἐξῆν τῷ δυναμένῳ καὶ βουλομένῳ 
γράφεσϑαι τὸν ἀδικοῦντα καὶ διώκειν, ὀρϑῶς ἐϑίξοντος 
τοῦ νομοϑέτου τοὺς πολίτας ὥσπερ ἑνὸς μέρους συναι-- 

σϑάνεσϑαι καὶ συναλγεῖν ἀλλήλοις. Τούτῳ δὲ τῷ νόμῳ ιὺ 

συμφωνοῦντα λόγον αὐτοῦ διαμνημονεύουσιν. Ἐρωτη- 
ϑεὶς γάρ ; ὡς ἔοικεν. ἥτις οἰκεῦται κάλλιστα τῶν πόλεων, 

»»ἐκείνη * εἶπεν ., ἐν ἧ τῶν ἀδικουμένων οὐχ ἧττον ot 

μὴ ἀδικούμενοι προβάλλονται καὶ κολάξουσι τοὺς ἀδι- 
κοῦντας. 90 

ΧΙΧ. Συστησάμενος. δὲ τὴν ἐν ᾿Ἵφείῳ πάγῳ βουλὴν 
ἐκ τῶν κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἀρχόντων, ἧς διὰ τὸ ἄρξαι καὶ 
αὐτὸς μετεῖχεν, ἔτι δ᾽ ὁρῶν τὸν δῆμον οἰδοῦντα καὶ 
ϑρασυνόμενον τῇ τῶν χρεῶν ἀφέσει, δευτέραν προσ- 
κατένειμε βουλὴν ἀπὸ φυλῆς ἑκάστης, τεττάρων οὐσῶν. 95 
ἑχατὸν ἄνδρας ἐπιλεξάμενος, οὖς προβουλεύειν ἔταξε 
τοῦ δήμου καὶ μηδὲν ἐᾶν ἀπροβούλευτον εἰς ἐκκλησίαν 
εἰσφέρεσϑαι. Τὴν δ᾽ ἄνω βουλὴν ἐπίσκοπον πάντων καὶ 
φύλακα τῶν νόμων ἐχάϑισεν. οἰόμενος ἐπὶ δυσὶ Bov- 
λαῖς ὥσπερ ἀγκύραις ὀριϑύδαν ἧττον ἐν σάλῳ τὴν πόλιν 80 
ἔσεσϑαι καὶ μᾶλλον ἀτρεμοῦντα τὸν δῆμον παρέξειν. οἱ 
μὲν οὖν πλεῖστοι τὴν ἐξ "Aosiov πάγου βουλὴν ὥσπερ 
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εἴρηται, Σόλωνα συστήσασϑαί φασι" καὶ μαρτυρεῖν cv-- 
τοῖς δοκεῖ μάλιστα τὸ μηδαμοῦ τὸν Ζίράκοντα λέγειν μηδ᾽ 
ὀνομάξεὶϊν ᾿Δρεοπαγίτας, ἀλλὰ τοῖς ἐφέταις ἀεὶ διαλέγε-- 
σϑαι περὶ τῶν φονικῶν. Ὁ δὲ τρισκαιδέκατος ἄξων τοῦ 

5 Σόλωνος τὸν ὄγδοον ἔχει τῶν νόμων οὕτως αὐτοῖς ὀνό-- 
μασι γεγραμμένον .᾿Δτίμων ὅσοι ἄτιμοι ἦσαν, πρὶν ἢ 
Σόλωνα ἄρξαι, ἐπιτίμους εἶναι πλὴν ὅσοι && Δρείου πά- 
yov ἢ ὅσοι ἐκ τῶν ἐφετῶν ἢ ἐκ πρυτανείου καταδικα-- 
σϑέντες ὑπὸ τῶν βασιλέων ἐπὶ φόνῳ ἢ σφαγαῖσιν ἢ ἐπὶ 

τοτυραννίδι ἔφευγον ὅτε ὁ ϑεσμὸς ἐφάνη ὅδε.“ Ταῦτα δὴ 
πάλιν ὡς πρὸ τῆς Σόλωνος ἀρχῆς καὶ νομοϑεσίας τὴν ἐξ 
"Aosí(ov πάγου βουλὴν οὖσαν ἐνδείκνυται. Τίνες γὰρ 
ἦσαν oí πρὸ Σόλωνος ἐν ᾿Δρείῳ πάγῳ καταδικασϑέντες, 
εἰ πρῶτος Σόλων ἔδωκε τῇ ἐξ ̓ ἀρείου πάγου βουλῇ τὸ 

ι8 κρένειν ; εἰ μὴ νὴ Δία γέγονέ τις ἀσάφεια τοῦ γράμματος 
ἢ ἔκλειψις, ὥστε τοὺς ἡλωκότας ἐπ᾿ αἰτίαις. αἷς κρίνουσι 
νῦν oí ᾿Δρεοπαγῖται καὶ ἐφέται καὶ πρυτάνεις. ὅτε ὁ 
ϑεσμὸς ἐφάνη ὅδε, μένειν ἀτίμους τῶν ἄλλων ἐπιτίμων 
γενομένων. Ταῦτα μὲν οὖν καὶ αὐτὸς ἐπισκόπει. 

20 XX. Τῶν δ᾽ ἄλλων αὐτοῦ νόμων ἴδιος μὲν μάλιστα 
καὶ παράδοξος ὁ κελεύων ἄτιμον εἶναι τὸν ἐν στάσει 
μηδετέρας μερίδος γενόμενον. Βούλεται δ᾽. ὡς ἔοικε, 
μὴ ἀπαϑῶς μηδ᾽ ἀναισϑήτως ἔχειν πρὸς τὸ κοινόν, ἐν 
ἀσφαλεῖ ϑέμενον τὰ οἰκεῖα καὶ τῷ μὴ συναλγεῖν μηδὲ 

35Gvvvocsiv τῇ πατρίδι καλλωπιξόμενον, ἀλλ᾽ αὐτόϑεν 
τοῖς τὰ βελτίω καὶ δικαιότερα πράττουσι προσϑέμενον 
συγκινδυνεύειν καὶ βοηϑεῖν μᾶλλον ἢ περιμένειν ἀκιν-- 
δύνως τὰ τῶν κρατούντων. ἴάτοπος δὲ δοκεῖ καὶ γελοῖος 
ὁ τῇ ἐπικλήρῳ διδοὺς, ἂν ὁ κρατῶν καὶ κύριος γεγονὼς 

80 κατὰ τὸν νόμον αὐτὸς μὴ δυνατὸς ἡ πλησιάξειν, ὑπὸ τῶν 
ἔγγιστα τοῦ ἀνδρὸς ὀπύεσϑαι. Καὶ τοῦτο δ᾽ ὀρϑῶς ἔχειν 
τινές φασι πρὸς τοὺς μὴ δυναμένους συνεῖναι, χρημάτων. 
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δ᾽ ἕνεκα λαμβάνοντας ἐπικλήρους καὶ τῷ νόμῳ κατα- 

βιαξομένους τὴν φύσιν. Ὁρῶντες γὰρ ᾧ βούλεται τὴν 

ἐπίκληρον συνοῦσαν ἢ προήσονται τὸν γάμον ἢ μετ᾽ αἱ-- 
σχύνης καϑέξουσι, φιλοπλουτίας καὶ ὕβρεως δίκην δι-- 
δόντες. Ev δ᾽ ἔχει καὶ τὸ μὴ πᾶσιν, ἀλλὰ τῶν συγγενῶν ὃ 
τοῦ ἀνδρὸς o βούλεται διαλέγεσϑαι τὴν ἐπίκληρον, 

ὅπως οἰκεῖον ἡ καὶ μετέχον τοῦ γένους τὸ τικτόμενον. 
Εἰς τοῦτο δὲ συντελεῖ καὶ τὸ τὴν νύμφην τῷ νυμφίῳ 

συγκαϑείργνυσθαι μήλου κυδωνίου κατατραγοῦσαν, καὶ 

τὸ τρὶς ἑκάστου μηνὸς ἐντυγχάνειν πάντως τῇ ἐπικλήρῳ 10 
τὸν λαβόντα. Καὶ γὰρ εἰ μὴ γένοιντο παῖδες, ἀλλὰ τιμή 
τις ἀνδρὸς αὕτη πρὸς σώφρονα γυναῖκα καὶ φιλοφροσύ-- 
νὴ πολλὰ τῶν συλλεγομένων ἑκάστοτε δυσχερῶν ἀφαι-- 
ροῦσα καὶ ταῖς διαφοραῖς οὐκ ἐῶσα παντάπασιν ἀπο-- 

στραφῆναι. Τῶν δ᾽ ἄλλων γάμων ἀφεῖλε τὰς φερνάς, 15 
ἱμάτια τρία καὶ σκεύη μικροῦ νομίσματος ἄξια κελεύσας, 
ἕτερον δὲ μηδὲν, ἐπιφέρεσϑαι τὴν γαμουμένην. Ov γὰρ 
ἐβούλετο μισϑοφόρον οὐδ᾽ ὦνιον εἶναι τὸν γάμον. ἀλλ 
ἐπὶ τεκνώσει καὶ χάριτι καὶ φιλότητι γίνεσϑαι τὸν ἀν-- 
δρὸς καὶ γυναικὸς συνοικισμόν. Ὁ μὲν γὰρ Διονύσιος 20 
ἀξιούσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ δοϑῆναί τινι τῶν πολιτῶν 
πρὸς γάμον ἔφη τοὺς μὲν τῆς πόλεως νόμους λελυκέναι 
τυραννῶν. τοὺς δὲ τῆς φύσεως οὐκ εἶναι δυνατὸς βιά-- 
ξεσϑαι, γάμους νυμφαγωγῶν παρ᾽ ἡλικίαν "“ἐν δὲ ταῖς 
πόλεσι τὴν ἀταξίαν ταύτην οὐ δοτέον, οὐδὲ περιοπτέον 25 
ἀώρους καὶ ἀχαρίτους ἐπιπλοχὰς καὶ μηδὲν ἔργον γα-- 
μήλιον ἐχούσας μηδὲ τέλος. ᾿4λλὰ γέροντι νέαν ἀγομένῳ 
φαίη τις ἂν ἐμμελὴς ἄρχων ἢ νομοϑέτης τὸ πρὸς τὸν Φι-- 
λοχτήτην 

εὖ γοῦν ὡς γαμεῖν ἔχεις τάλας, 80 
καὶ νέον ἐν δωματίῳ πλουσίας πρεσβύτιδος, ὥσπερ οἵ 
πέρδικες, ἀπὸ συνουσίας παχυνόμενον ἐξανευρὼν μετοι-- 



176 ILAOTTAPXOT 

κέσει πρὸς παρϑένον νύμφην ἀνδρὸς δεομένην. Ταῦτα 
μὲν οὖν περὶ τούτων. 

XXI. Ἐπαινεῖται δὲ τοῦ Σόλωνος καὶ ὃ κωλύων vó- 
μος τὸν τεϑνηκότα κακῶς ἀγορεύειν. Καὶ γὰρ ὅσιον 

δτοὺς μεϑεστῶτας ἱεροὺς νομίζειν καὶ δίκαιον ἀπέχεσϑαι 
τῶν οὐχ ὑπαρχόντων καὶ πολιτικὸν ἀφαιρεῖν τῆς ἔχϑρας 
τὸ ἀΐδιον. Ζῶντα δὲ κακῶς λέγειν ἐκώλυσε πρὸς ἱεροῖς 
καὶ δικαστηρίοις καὶ ἀρχείοις καὶ ϑεωρίας οὔσης ἀγώ- 
νῶν" ἢ τρεῖς δραχμὰς τῷ ἰδιώτῃ, δύο δ᾽ ἄλλας ἀποτίνειν 

10 εἰς τὸ δημόσιον ἔταξε. Τὸ γὰρ μηδαμοῦ κρατεῖν ὀργῆς 
ἀπαίδευτον καὶ ἀκόλαστον" τὸ δὲ πανταχοῦ χαλεπὸν, 
ἐνίοις δὲ ἀδύνατον." δεῖ δὲ πρὸς τὸ δυνατὸν γράφεσϑαι 
τὸν νόμον, εἰ βούλεται χρησίμως ὀλίγους, ἀλλὰ μὴ πολ-- 
λοὺς ἀχρήστως κολάξειν. Εὐδοκίμησε δὲ κἀν τῷ περὶ 

ι5 διαϑηκῶν νόμῳ" πρότερον γὰρ οὐκ ἐξῆν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ 
γένει τοῦ τεϑνηκότος ἔδει τὰ χρήματα καὶ τὸν οἶχον 
καταμένειν, ὁ δ᾽ ᾧ βούλεταί τις ἐπιτρέψας, εἰ μὴ παῖδες 
εἶεν αὐτῷ, δοῦναι τὰ αὑτοῦ, φιλίαν. τε συγγενείας ἐτί- 
unos MEMV καὶ χάριν ἀνάγκης, καὶ τὰ χρήματα χτήματα 

90τῶν ἐχόντων ἐποίησεν. Οὐ μὴν ἀνέδην ye πάλιν οὐδ᾽ 
ἁπλῶς τὰς δόσεις ἐφῆκεν. ἀλλ᾽ εἰ μὴ νόσων ἕνεκεν ἢ 
φαρμάκων ἢ δεσμῶν ἢ ἀνάγκῃ κατασχεϑεὶς ἢ γυναικὶ 
πειϑόμενος, εὖ πάνυ καὶ προσηκόντως τὸ πεισϑῆναι 
παρὰ τὸ βέλτιστον οὐδὲν ἡγούμενος τοῦ βιασϑῆναι δια- 

25 φέρειν, ἀλλ᾽ εἰς ταὐτὸ τὴν ἀπάτην τῇ ἀνάγχῃ καὶ τῷ 
πόνῳ τὴν ἡδονὴν 9£usvog, ὡς οὐχ ἧττον ἐκστῆσαι λο-- 
γισμὸν ἀνθρώπου δυναμένων. Ἐπέστησε δὲ καὶ ταῖς 
ἐξόδοις τῶν γυναικῶν καὶ τοῖς πένϑεσι καὶ ταῖς ἑορταῖς 

νόμον ἀπείργοντα τὸ ἄτακτον καὶ ἀκόλαστον" ἐξιέναι 
80 μὲν ἱματίων τριῶν μὴ πλέον ἔχουσαν κελεύσας, μηδὲ 

βρωτὸν ἢ ποτὸν πλείονος ἢ ὀβολοῦ φερομένην, μηδὲ 
κάνητα πηχυαίου μείζονα, μηδὲ νύκτωρ πορεύεσθαι 
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- πλὴν ἁμάξῃ κομιξομένην λύχνου προφαίνοντος. Auvy&g 
δὲ κοπτομένων καὶ τὸ ϑρηνεῖν πεποιημένα καὶ τὸ κωκύ- 
εἰν ἄλλον ἐν ταφαῖς ἑτέρων ἀφεῖλεν. Evay(tew δὲ βοῦν 
οὐκ εἴασεν, οὐδὲ συντιϑέναι πλέον ἱματίων τριῶν, οὐδ᾽ 
ἐπὶ ἀλλότρια μνήματα βαδίζειν χωρὶς ἐκκομιδῆς. Ὧν τὰδ 
πλεῖστα καὶ τοῖς ἡμετέροις νόμοις ἀπηγόφευται" πρόσ- 
κειται δὲ τοῖς ἡμετέροις ξημιοῦσϑαι τοὺς τὰ τοιαῦτα 
ποιοῦντας ὑπὸ τῶν γυναικονόμων, ὡς ἀνάνδροις καὶ yv- 
ναικώδεσι τοῖς περὶ τὰ πένϑη πάϑεσι καὶ ἁμαρτήμασιν 
ἐνεχομένους. 10 

XXII. Ὁρῶν δὲ τὸ μὲν ἄστυ πιμπλάμενον ἀνθρώπων 
ἀεὶ συρρεόντων πανταχόϑεν ἐπ᾽ ἀδείας εἰς τὴν ̓ Δττικήν, 

. τὰ δὲ πλεῖστα τῆς χώρας ἀγεννῆ καὶ φαῦλα, τοὺς δὲ 
χρωμένους τῇ ϑαλάττῃ μηδὲν εἰωϑὺ uva εἰσάγειν τοῖς 
μηδὲν ἔχουσιν. ἀντιδοῦναι. πρὸς τὰς τέχνας ἔτρεψε τοὺς 15 
πολίτας, καὶ νόμον ἔγραψεν, υἱῷ τρέφειν τὸν πατέρα μὴ 
διδαξάμενον τέχνην ἐπάναγκες μὴ εἶναι. Τῷ μὲν γὰρ 
“υκούργῳ καὶ πόλιν οἰκοῦντι καϑαρὰν ὄχλου ξενικοῦ 
καὶ χώραν κεκτημένῳ πολλοῖς πολλὴν, δὶς τοσοῖσ- 
δὲ πλείονα, xav Εὐριπίδην, καὶ τὸ μέγιστον, εἴλω- 20 
τικοῦ πλήϑους, ὃ βέλτιον ἦν μὴ σχολάξειν, ἀλλὰ τριβό-- 
μενον ἀεὶ καὶ πονοῦν ταπεινοῦσϑαι, περιπεχυμένου τῇ 
“ακεδαίμονι, καλῶς εἶχεν ἀσχολιῶν ἐπιπόνων καὶ fa- 
ναύσων ἀπαλλάξαντα τοὺς πολίτας συνέχειν ἐν τοῖς 

ὅπλοις, μέαν τέχνην ταύτην ἐκμανϑάνοντας καὶ ἀσκοῦν-- 25 
τας᾽ Σόλων δὲ τοῖς πράγμασι τοὺς νόμους μᾶλλον ἢ τὰ 
πράγματα τοῖς νόμοις προσαρμόξων, καὶ τῆς χώρας τὴν 
φύσιν ὁρῶν τοῖς γεωργοῦσι γλίσχρως διαρκοῦσαν, ἀρ-- 

γὸν δὲ καὶ σχολαστὴν ὄχλον οὐ δυναμένην τρέφειν, ταῖς 
τέχναις ἀξίωμα περιέϑηκε καὶ τὴν ἐξ ᾿Δρείου záyov βου-- 80 
λὴν ἔταξεν ἐπισκοπεῖν. δὅϑεν ἕκαστος ἔχει τὰ ἐπιτήδεια, 
καὶ τοὺς ἀργοὺς κολάξειν. Ἐκεῖνο δ᾽ ἤδη σφοδρότερον, 

PLUT. viT. I. 12 
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τὸ μηδὲ τοῖς ἐξ ἑταίρας γενομένοις ἐπάναγκες εἷναι τοὺς 
πατέρας τρέφειν, ὡς Ἡρακλείδης ἱστόρηκεν ὁ Ποντικός. 
Ὁ γὰρ ἐν γάμῳ παρορῶν τὸ καλὸν οὐ τέκνων ἕνεκα δῆ-- 
λός ἐστιν, ἀλλ᾿ ἡδονῆς ἀγόμενος γυναῖκα, τόν ve μισϑὸν 

δ ἀπέχει καὶ παρρησίαν αὑτῷ πρὸς τοὺς γενομένους οὐκ 
ἀπολέλοιπεν. οἷς αὐτὸ τὸ γενέσϑαι πεποίηκεν ὄνειδος. 

XXIII. Ὅλως δὲ πλείστην ἔχειν ἀτοπίαν οἵ περὶ τῶν 
γυναικῶν νόμοι τῷ Σόλωνι δοκοῦσι. -Μοιχὸν μὲν γὰρ 
ἀνελεῖν τῷ λαβόντι δέδωκεν ἐὰν δ᾽ ἁρπάσῃ τις ἐλευ- 

Ιοϑέραν γυναῖκα καὶ βιάσηται, ξημίαν ἑκατὸν δραχμὰς 
ἔταξε: κἂν προαγωγεύῃ, δραχμὰς εἴκοσι, πλὴν ὅσαι 9 
πεφασμένως πωλοῦνται,. λέγων δὴ τὰς ἑταίρας. Orci 
γὰρ ἐμφανῶς φοιτῶσι πρὸς τοὺς διδόντας. Ἔτι δ᾽ οὔτε 
ϑυγατέρας πωλεῖν οὔτ᾽ ἀδελφὰς δίδωσι, πλὴν ἂν μὴ 

16 λάβῃ παρϑένον ἀνδρὶ συγγεγενημένην. Τὸ δ᾽ αὐτὸ 
πρᾶγμα ποτὲ μὲν πικρῶς καὶ ἀπαραιτήτως κολάζειν, 
ποτὲ δ᾽ εὐκόλως καὶ παίζοντα, πρόστιμον ξημίαν τὴν 
τυχοῦσαν δρίξοντα, ἄλογόν ἐστι πλὴν εἰ μὴ σπανίξζοντος 
τότε τοῦ νομίσματος ἐν τῇ πόλει μεγάλας ἐποίει τὰς 

20 ἀργυρικὰς ξημίας τὸ δυσπόριστον. Eig μέν γε τὰ τιμή-- 
ματα τῶν ϑυσιῶν λογίζεται πρόβατον καὶ δραχμὴν ἀντὶ 
μεδίμνου" τῷ δ᾽ ̓ Ισϑμια νικήσαντι δραχμὰς ἔταξεν ἕκα- 
τὸν δίδοσϑαι. τῷ δ᾽ Ὀλύμπια πεντακοσίας λύκον δὲ τῷ 
κομίσαντι πέντε δραχμὰς ἔδωκε, λυκιδέα δὲ μίαν, ὧν 

25 φησιν ὁ Φαληρεὺς Ζημήτριος τὸ μὲν βοὸς εἶναι, τὸ δὲ 
προβάτου τιμήν. "Ag γὰρ ἐν τῷ ἑκκαιδεκάτῳ τῶν ἀξόνων 
ὁρίζει τιμὰς τῶν ἐκκρίτων ἱερείων, εἰκὸς μὲν εἶναι πολ-- 
λαπλασίας, ἄλλως δὲ κἀκεῖναι πρὸς τὰς νῦν εὐτελεῖς εἰσιν. 
"Aoyatov δὲ τοῖς ᾿4ϑηναίοις τὸ πολεμεῖν τοῖς λύκοις, βελ-- 

30 τώνα νέμειν ἢ γεωργεῖν χώραν ἔχουσι. Καὶ τὰς φυλὰς 
εἰσὶν oí λέγοντες οὐκ ἀπὸ τῶν Ἴωνος υἱῶν, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν 
γενῶν, εἰς ἃ διῃρέϑησαν οἱ βίοι τὸ πρῶτον, ὠνομάσϑαι, 
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τὸ μὲν μάχιμον Ὁπλίτας., τὸ δ᾽ ἐργατικὸν ᾿Εργάδεις" 
δυεῖν δὲ τῶν λοιπῶν Γελέοντας μὲν τοὺς γεωργούς, Ai- 
γικορεῖς δὲ τοὺς ἐπὶ νομαῖς καὶ προβατείαις διατρέβον-- 
τὰς. Ἐπεὶ δὲ πρὸς ὕδωρ οὔτε ποταμοῖς ἐστιν ἀενάοις 
οὔτε λίμναις τισὶν οὔτ᾽ ἀφϑόνοις πηγαῖς ἡ χώρα διαρ--ὅ 
κής. ἀλλ᾽ οἱ πλεῖστοι φρέασι ποιητοῖς ἐχρῶντο, νόμον 
ἔγραψεν, ὅπου μέν ἐστι δημόσιον φρέαρ ἐντὸς ἱππικοῦ, 
χρῆσϑαι τούτῳ τὸ δ᾽ ἱππικὸν διάστημα τεσσάρων ἦν 
σταδίων ὅπου δὲ πλεῖον ἀπέχει. ζητεῖν ὕδωρ ἴδιον - ἐὰν 
δὲ ὀρύξαντες ὀργυιῶν δέκα βάϑος παρ᾽ ἑαυτοῖς μὴ εὕ-- M 
φῶσι. τότε λαμβάνειν παρὰ τοῦ γείτονος &&tyovv ὑδρίαν 
δὶς ἑκάστης ἡμέρας πληροῦντας ἀπορίᾳ γὰρ ᾧετο δεῖν 
βοηϑεῖν, οὐκ ἀργίαν ἐφοδιάξειν. Ὥρισε δὲ καὶ φυτειῶν 
μέτρα μάλ᾽ ἐμπείρως, τοὺς μὲν ἄλλο τι φυτεύοντας ἐν 
ἀγρῷ πέντε πόδας ἀπέχειν τοῦ γείτονος κελεύσας, τοὺς 15 
δὲ συκῆν ἢ ἐλαίαν ἐννέα. Πορρωτέρω γὰρ ἐξικνεῖται 
ταῦτα ταῖς ῥίξαις καὶ οὐ πᾶσι γειτνιᾷ τοῖς φυτοῖς ἀσι-- 
νῶς, ἀλλὰ καὶ τροφὴν παραιρεῖται καὶ βλάπτουσαν ἐνίοις 
ἀπορροὴν ἀφίησι. Βόϑρους δὲ καὶ τάφρους τὸν BovAó- 
μενον ἐκέλευσεν ὀρύσσειν, ὅσον ἐμβάλλει βάϑος, ἀφιστά--30 
μενον μῆκος τἀλλοτρίου καὶ μελισσῶν σμήνη καϑιστά-- 
μένον ἀπέχειν τῶν ὑφ᾽ ἑτέρου πρότερον ἱδρυμένων πό- 
δὰς τριακοσίους. 

XXIV. Τῶν δὲ γινομένων διάϑεσιν πρὸς ξένους 
ἐλαίου μόνον ἔδωκεν. ἄλλα δ᾽ ἐξάγειν ἐκώλυσε" καὶ 35 
κατὰ τῶν ἐξαγόντων ἀρὰς τὸν ἄρχοντα ποιεῖσϑαι προσ-- 
ἕταξεν ἢ ἐκτίνειν αὐτὸν ἑκατὸν δραχμὰς εἰς τὸ δημόσιον. 
Καὶ πρῶτος ἄξων ἐστὶν ὃ τοῦτον περιέχων τὸν νόμον. 
Οὐκ ἂν οὖν τις ἡγήσαιτο παντελῶς ἀπιϑάνους τοὺς λέ- 
yovtag, ὅτι καὶ σύκων ἐξαγωγὴ τὸ παλαιὸν ἀπείρητο καὶ 80 
τὸ φαίνειν ἐνδεικνύμενον τοὺς ἐξάγοντας κληϑῆναι συ-- 
χοφαντεῖν. “Ἔγραψε δὲ καὶ βλάβης —— νόμον. 

* 
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ἐν ᾧ καὶ κύνα δακόντα παραδοῦναι κελεύει κλοιῷ vQu- 
πήχει δεδεμένον" τὸ μὲν ἐνθύμημα χάριεν πρὸς ἀσφά- 
λειαν. Παρέχει δ᾽ ἀπορίαν καὶ ὃ τῶν δημοποιήτων νό-- 
μος, ὅτι γενέσϑαι πολίταις οὐ δίδωσι πλὴν τοῖς φεύ- 

5 γουσιν ἀειφυγίᾳ τὴν ἑαυτῶν ἢ πανεστίοις ᾿Αϑήναξε 
μετουκιξομένοις ἐπὶ τέχνῃ. Τοῦτο δὲ ποιῆσαί φασιν αὐὖ--9 
τὸν οὐχ οὕτως ἀπελαύνοντα τοὺς ἄλλους ὡς κατακαλού- 
μενον ᾿4ϑήναξε τούτους ἐπὶ βεβαίῳ τῷ μεϑέξειν τῆς πο-- 
λιτείας. καὶ ἅμα πιστοὺς νομίζοντα τοὺς μὲν ἀποβεβλη- 

10 κότας τὴν ἑαυτῶν διὰ τὴν ἀνάγκην, τοὺς δ᾽ ἀπολελοιπό- 
τας διὰ τὴν γνώμην. Ἴδιον δὲ τοῦ Σόλωνος καὶ τὸ περὶ 
τῆς ἐν δημοσίῳ σιτήσεως. ὅπερ αὐτὸς παρασιτεῖν κέ- 
κληκε. Τὸν yao αὐτὸν ovx ἐᾷ σιτεῖσϑαι πολλάκις, ἐὰν 
δὲ ᾧ καϑήκει μὴ βούληται, κολάξει, τὸ μὲν ἡγούμενος 

15 πλεονεξίαν, τὸ δ᾽ ὑπεροψίαν τῶν κοινῶν. 

XXV. Ἰσχὺν δὲ τοῖς νόμοις πᾶσιν εἰς ἑκατὸν ἐνιαυ-- 
τοὺς ἔδωκε: καὶ κατεγράφησαν εἰς ξυλένους ἄξονας ἐν 

πλαισίοις περιέχουσι στρεφομένους, ὧν ἔτι xa9 ἡμᾶς 
ἐν Πρυτανείῳ λείψανα μικρὰ διεσώξετο" καὶ προσηγο- 

20 ρεύϑησαν, ὡς ̓ Δριστοτέλης φησὶ, κύρβεις. Καὶ Κρατῖνος 
ὁ κωμικὸς εἴρηκέπου:" 

Πρὸς τοῦ Σόλωνος καὶ Δράκοντος οἷσι νῦν 
φρύγουσιν ἤδη τὰς κάχρυς τοῖς κύρβεσιν. 

Ἔνιοι δέ φασιν ἰδίως ἐν οἷς ἱερὰ καὶ ϑυσίαι περιέχονται, 
25 κύρβεις ; ἄξονας δὲ τοὺς ἄλλους ὠνομάσϑαι. Κοινὸν μὲν 
οὖν ὥμνυεν ὅρκον ἡ βουλὴ τοὺς Σόλωνος νόμους ἐμπε- 
δώσειν, ἔδιον δ᾽ ἕκαστος τῶν ϑεσμοϑετῶν ἐν ἀγορᾷ πρὸς 

τῷ λίϑῳ, καταφατίξων,. εἴ τι παραβαίη τῶν ϑεσμῶν, ἀν-- 
δριάντα χρυσοῦν ἰσομέτρητον ἀναϑήσειν ἐν Ζελφοῖς. 

80 Συνιδὼν δὲ τοῦ μηνὸς τὴν ἀνωμαλίαν καὶ τὴν: κίνησιν 
τῆς σελήνης οὔτε δυομένῳ τῷ ἡλίῳ πάντως οὔτ᾽ ἀνί- 

σχοντι συμφερομένην. ἀλλὰ πολλάκις τῆς αὐτῆς ἡμέρας 
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xai καταλαμβάνουσαν καὶ παρερχομένην τὸν ἥλιον. αὖ- 
τὴν μὲν ἔταξε ταύτην ἕνην καὶ νέαν καλεῖσϑαι. τὸ μὲν 
πρὸ συνόδου μόριον αὐτῆς τῷ παυομένῳ μηνὶ, τὸ δὲ 
λοιπὸν ἤδη τῷ ἀρχομένῳ προσήκειν ἡγούμενος, πρῶτος, 
ὡς ἔοικεν, ὀρϑῶς ἀκούσας Ὁμήρου λέγοντος. 5 

Τοῦ μὲν o9 ívovrog μηνὸς, τοῦ δ᾽ ἱσταμένοιο, 
τὴν δ᾽ ἐφεξῆς ἡμέραν νουμηνίαν ἐκάλεσε. Τὰς δ᾽ ἀπ᾽ 
εἰκάδος οὐ προστιϑείς. ἀλλ᾽ ἀφαιρῶν καὶ ἀναλύων, 
ὥσπερ τὰ φῶτα τῆς σελήνης ἑώρα. μέχρι τριακάδος 
ἠρίϑμησεν. Ἐπεὶ δὲ τῶν νόμων εἰσενεχϑέντων ἔνιοι 10 
τῷ Σόλωνι καϑ᾽ ἑκάστην προσήεσαν ἡμέραν ἐπαινοῦν-- 
τὲς ἢ ψέγοντες ἢ συμβουλεύοντες ἐμβάλλειν τοῖς γε- 
γραμμένοις ὅ τι τύχοιεν ἢ ἀφαιρεῖν. πλεῖστοι δ᾽ ἦσαν 
οἱ πυνθανόμενοι καὶ ἀνακρέίνοντες καὶ κελεύοντες αὐτὸν 
ὅπως ἕκαστον ἔχει καὶ πρὸς ἣν κεῖται διάνοιαν ἐπεκδὶ-- 15 
δάσκειν καὶ σαφηνίζειν, ὁρῶν, ὅτι ταῦτα καὶ τὸ πράττειν 
ἄτοπον καὶ τὸ μὴ πράττειν ἐπίφϑονον, ὅλως δὲ ταῖς ἀπο-- 
ρέαις ὑπεκστῆναι βουλόμενος καὶ διαφυγεῖν τὸ δυσά-- 
ρεστον καὶ φιλαίτιον τῶν πολιτῶν (ἔργμασι γὰρ ἐν 
μεγάλοις πᾶσιν ἁδεῖν χαλεπόν, ὡς αὐτὸς εἴρηκε),30 
πρόσχημα τῆς πλάνης τὴν ναυκληρίαν ποιησάμενος ἐξέ 
πλευσὲ δεκαετῆ παρὰ τῶν ᾿4ϑηναίων ἀποδημίαν αἰτη-- 
σάμενος. Ἤλπιξε γὰρ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ καὶ τοῖς νόμοις 
αὐτοὺς ἔσεσθαι συνήϑεις. 

XXVI. Πρῶτον μὲν οὖν εἰς Αἴγυπτον ἀφίκετο καὶ 35 
διέτριψεν. ὡς αὐτός φησι, 

Νείλου ἐπὶ προχοῇσι Κανωβέδος ἐγγύϑεν ἀκτῆς. 
Χρόνον δέτινα καὶ τοῖς περὶ Ψένωφιν τὸν Ἡλιουπολίτην 
καὶ Σώγχιν τὸν Σαΐτην, λογιωτάτοις οὖσι τῶν ἵερέων, 
συνεφιλοσύφησε- παρ᾽ ὧν καὶ τὸν ᾿“τλαντικὸν ἀκούσας 30 
λόγον, ὡς Πλάτων φησὶν, ἐπεχείρησε διὰ ποιήματος 
ἐξενεγκεῖν εἰς τοὺς Ἕλληνας. Ἔπειτα πλεύσας εἰς Κύ- 
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προν ἠγαπήϑη διαφερόντως ὑπὸ Φιλοκύπρου τινὸς τῶν 
ἐκεῖ βασιλέων, ὃς εἶχεν οὐ μεγάλην πόλιν ὠκισμένην 
ὑπὸ “Ιημοφῶντος τοῦ Θησέως περὶ τὸν Κλάριον ποτα- 
μὸν ἐν χωρίοις ὀχυροῖς uiv, ἄλλως δὲ δυσχερέσι καὶ 

οφαύλοις κειμένην. Ἔπεισεν οὖν αὐτὸν ὁ Σόλων ὑπο- 
κειμένου καλοῦ πεδίου μεταϑέντα τὴν πόλιν ἡδίονα καὶ 
μείξονα κατασκευάσαι. Καὶ παρὼν ἐπεμελήϑη τοῦ Gvv- 
οἰκισμοῦ καὶ συνδιεκόσμησε πρός τε διαγωγὴν ἄριστα 
καὶ πρὸς ἀσφάλειαν, ὥστε πολλοὺς μὲν οἰκήτορας τῷ 

10 Φιλοκύπρῳ συνελθεῖν. ξηλῶσαι δὲ τοὺς ἄλλους βασι- 
Aéag* διὸ καὶ τῷ Σόλωνι τιμὴν ἀποδιδοὺς Αἰπεῖαν τὴν 
πόλιν καλουμένην πρότερον ἀπ᾽ ἐκείνου Σόλους προσ- 
ηγόρευσε. Καὶ αὐτὸς δὲ μέμνηται τοῦ συνοικισμοῦ" 
προσαγορεύσας γὰρ ἐν ταῖς ἐλεγείαις τὸν Φιλόκυπρον 

150. Νῦν 0b, φησὶ, σὺ μὲν Σολίοισι πολὺν χρόνον ἐνθαδ᾽ 
ἀνάσσων. 

τήνδε πόλιν ναίοις καὶ γένος ὑμέτερον" 
αὐτὰρ ἐμὲ ξὺν νηὶ ϑοῇ κλεινῆς ἀπὸ νήσου 

ἀσκηϑῆ πέμποι Κύπρις ἰοστέφανος" 
20 οἰκισμῷ δ᾽ ἐπὶ τῷδε χάριν καὶ κῦδος ὀπάξοι 

ἐσϑλὸν καὶ νόστον πατρίδ᾽ ἐς ἡμετέρην. 
XXVII. Τὴν δὲ πρὸς Κροῖσον ἔντευξιν αὐτοῦ δοκοῦ- 

σιν ἔνιοι τοῖς χρόνοις ὡς πεπλασμένην ἐλέγχειν. Ἐγὼ 
δὲ λόγον ἔνδοξον οὕτω καὶ τοσούτους μάρτυρας ἔχοντα 

95 xol, ὃ μεῖξόν ἐστι. πρέποντα τῷ Σόλωνος ἤϑει καὶ τῆς 
ἐκείνου μεγαλοφροσύνης καὶ σοφίας ἄξιον, οὔ μοι δοκῶ 
προήσεσϑαι χρονικοῖς τισι λεγομένοις κανόσιν, oUg μυ- 
οίοι διορϑοῦντες ἄχρι σήμερον εἰς οὐδὲν αὑτοῖς ὁμολο-- 
γούμενον δύνανται καταστῆσαι τὰς ἀντιλογίας. Τὸν δ᾽ 

βοοὖν Σόλωνά φασιν εἰς Σάρδεις δεηϑέντι τῷ Κροίσῳ 
παραγενόμενον παϑεῖν τι παραπλήσιον ἀνδρὶ χερσαίῳ 
κατιόντι πρῶτον ἐπὶ ϑάλατταν. Ἐκεῖνός τε γὰρ ὁρῶν 
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ἄλλον ἐξ ἄλλου ποταμὸν gero τὴν ϑάλασσαν εἶναι, καὶ 
τῷ Σόλωνι τὴν αὐλὴν διαπορευομένῳ καὶ πολλοὺς ὁρῶντι 
τῶν βασιλικῶν κεκοσμημένους πολυτελῶς καὶ σοβοῦντας 
ἐν ὄχλῳ προπομπῶν καὶ δορυφόρων ἕκαστος ἐδόκει Kooi- 
δος εἶναι, μέχρι πρὸς αὐτὸν ἤχϑη πᾶν ὅσον ἐν λίϑοις., ἐν δ 
βαφαῖς ἐσθῆτος, ἐν τέχναις χρυσοῦ περὶ κόσμον ἐκπρε-- 
πὲς ἔχειν ἢ περιττὸν ἢ ξηλωτὸν ἐδόκει περικείμενον, ὡς 
δὴ ϑέαμα σεμνότατον ὀφϑείη καὶ ποικιλώτατον. ᾿Επεὶ δ᾽ 
ὁ Σόλων ἄντικρυς καταστὰς οὔτ᾽ ἔπαϑεν οὐδὲν οὔτ᾽ εἶπε 
πρὸς τὴν ὄψυη, ὧν ὁ Κροῖσος προσεδόκησεν; ἀλλὰ καὶ τὸ 

δῆλος ἦν τοῖς εὖ φρονοῦσι τῆς ἀπειροκαλίας καὶ μικρο- 

πρεπείας καταφρονῶν, ἐκέλευσεν αὐτῷ τούς τε ϑησαυ-- 

ροὺς ἀνοῖξαι τῶν χρημάτων καὶ τὴν ἄλλην ἄγοντας ἐπι- 
δεῖξαι μηδὲν δεομένῳ κατασκευὴν καὶ πολυτέλειαν. Ἤρ- - 
κει γὰρ αὐτὸς ἐν ἑαυτῷ τοῦ τρόπου κατανόησιν παρα- 18 
σχεῖν. Ὡς δ᾽ οὖν αὖϑις ἤχϑη γεγονὸς ἁπάντων ϑεατής, 
ἠρώτησεν αὐτὸν ὃ Κροῖσος, εἴ τινα οἷδεν ἀνθρώπων αὐ- 
τοῦ μακαριώτερον. ᾿ἡποφηναμένου δὲ τοῦ Σόλωνος, ὅτι 
οἶδε Τέλλον αὑτοῦ πολίτην. καὶ διεξελθόντος. ὅτι χρη- 
στὸς ἀνὴρ ὁ Τέλλος γενόμενος καὶ παῖδας εὐδοκίμους 50 
καταλιπὼν καὶ βίον οὐδενὸς ἐνδεᾶ τῶν ἀναγκαίων ἐτε- 
λεύτησεν ἐνδόξως ἀριστεύσας ὑπὲρ τῆς πατρίδος, ἤδη 
μὲν ἀλλόκοτος ἐδόκει εἶναι τῷ Κροίσῳ καὶ ἄγροικος, εἰ 
μὴ πρὸς ἀργύριον πολὺ μηδὲ χρυσίον τῆς εὐδαιμονίας 
ποιεῖται τὴν ἀναμέτρησιν, ἀλλὰ δημοτικοῦ καὶ ἰδιώτου 95 
βίον καὶ ϑάνατον ἀνθρώπου μᾶλλον ἢ τοσαύτην ἀγαπῴη 

δύναμιν καὶ ἀρχήν. Οὐ μὴν ἀλλὰ πάλιν ἠρώτησεν αὐτόν, 
εἰ μετὰ Τέλλον ἄλλον ἔγνωκεν ἀνθρώπων εὐδαιμονέστε-- 
ρον. Πάλιν δὲ τοῦ Σόλωνος εἰπόντος εἰδέναι Κλέοβυν 
καὶ Βίτωνα. φιλαδέλφους καὶ φιλομήτορας διαφερόντως 80 
ἄνδρας, o? τὴν μητέρα τῶν βοῶν βραδυνόντων ὑπο- 

94 δύντες αὐτοὶ τῷ ξυγῷ τῆς ἁμάξης ἐκόμισαν πρὸς τὸ τῆς 



184 ILAOTTAPXOT 

Ἥρας ἱερὸν εὐδαιμονιξομένην ὑπὸ τῶν πολιτῶν καὶ χαί- 
ρουσαν, εἶτα ϑύσαντες καὶ πιόντες οὐκ ἔτι μεϑ’ ἡμέραν 
ἀνέστησαν, ἀλλὰ τεϑνηκότες ἀναλγῆ. καὶ ἄλυπον ἐπὶ 
δόξῃ τοσαύτῃ ϑάνατον ὥφϑησαν, «Ημᾶς 0 * εἶπεν ἤδη 

δπρὸς ὀργὴν ὁ Κροῖσος ., εἰς οὐδένα τέϑης εὐδαιμόνων 
ἀριϑμὸν ἀνθρώπων ; Καὶ 0 Σόλων οὔτε κολακεύειν 
βουλόμενος αὐτὸν οὔτε περαιτέρω παροξύνειν, » EAM 

σιν“. εἶπεν 4,0 βασιλεῦ Μυδῶν, πρός τε τἄλλα μετρίως 
ἔχειν 0 ϑεὸς ἔδωκε καὶ σοφίας τινὸς ἀϑαρσοῦς, ὡς ἔοικε, 

10 καὶ ὃ ἡμοτικῆς, οὐ βασιλικῆς οὐδὲ λαμπρᾷς; ὑπὸ μετριό- 
τητος ἡμῖν μέτεστιν, ἣ τύχαις δρῶσα παντοδαπαῖς χφώ- 
μενον ἀεὶ τὸν βίον οὐκ ἐᾷ τοῖς παροῦσιν ἀγἄᾶϑοῖς μέγα 
φρονεῖν οὐδὲ ϑαυμάξειν ἀνδρὸς εὐτυχίαν μεταβολῆς 
χρόνον ἔχουσαν. Ἔπεισι γὰρ ἑκάστῳ ποικέλον ἐξ ἀδήλου 

1570 μέλλον. Q δ᾽ εἰς τέλος ὁ δαίμων ἔϑετο τὴν εὐπρα- 
ξίαν. τοῦτον εὐδαίμονα νομίζομεν. Ὁ δὲ ξῶντος ἔτι καὶ 
κινδυνεύοντος ἐν τῷ βίῳ μακαρισμός, ὥσπερ ἀγωνιξο-- 
μένου κήρυγμα καὶ στέφανος, ἐστὶν ἀβέβαιος καὶ Gxv- 
ρος.“ Ταῦτ᾽ εἰπὼν ὁ Σόλων ἀπηλλάττετο λυπήσας μὲν, 

20 οὐ νουϑετήσας δὲ τὸν Kooicov. . 
XXVIII. Ὁ δὲ λογοποιὸς Αἴσωπος, ἐτύγχανε γὰρ εἰς 

Σάρδεις μετάπεμπτος γεγονὼς ὑπὸ Κροίσου καὶ τιμώ-- 

μενος, ἠχϑέσϑη τῷ Σόλωνι μηδεμιᾶς τυχόντι φιλανϑρω-- 

πίας" καὶ προτρέπων αὐτὸν͵ ,,9) Σόλων" ἔφη ..τοῖς βασι-- 
25 λεῦσι δεῖ ὡς ἥκιστα ἢ ὡς ἥδιστα ὁμιλεῖν.“ Καὶ ὁ Σόλων 
Μὰ Z^ εἶπεν ..ἀλλ᾽ ὡς ἥκιστα ἢ ὡς ἄριστα.“ Τότε 
μὲν οὖν ὁ Κροῖσος οὕτω τοῦ Σόλωνος κατεφρόνησεν" 
ἐπεὶ δὲ Κύρῳ συμβαλὼν ἐκρατήϑη μάχῃ καὶ τὴν πόλιν 
ἀπώλεσε καὶ ξῶν ἁλοὺς αὐτὸς ἔμελλε καταπίμπρασϑαι 

80 καὶ γενομένης πυρᾶς ἀνεβιβάσϑη δεδεμένος ϑεωμένων 
Περσῶν ἁπάντων καὶ Κύρου παρόντος, ἐφ᾽ ὅσον ἐξικνεῖ- 
TO καὶ δυνατὸς ἦν τῇ φωνῇ φϑεγξάμενος ἀνεβόησε τρὶς 
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Ὦ, Σόλων. Θαυμάσας οὖν ὁ Κῦρος ἔπεμψε τοὺς ἐρησο-- 
μένους. ὅστις ἀνθρώπων ἢ ϑεῶν οὗτός ἐστιν ὁ Σόλων, 
ὃν τύχαις ἀπόροις μόνον ἀνακαλεῖται. Καὶ ὁ Κροῖσος 
οὐδὲν ἀποκρυψάμενος. εἶπεν ὅτι... Τῶν παρ᾽ Ἕλλησι 
σοφῶν εἷς οὗτος ἦν ὁ ἀνήρ, ὃν ἐγὼ μετεπεμψάμην 0Ux 5 
ἀκοῦσαί τι βουλόμενος οὐδὲ μαϑεῦν. ὧν ἐνδεὴς ἤμην, 
ἀλλ: ὡς δή μοι ϑεατὴς γένοιτο καὶ μάρτυς ἀπίοι τῆς εὐ- 

δαιμονίας ἐκείνης, ἣν ἀποβαλεῖν ἄρα μεῖξον ἦν κακὸν ἢ 
λαβεῖν ἀγαϑόν. Aóyog γὰρ ἦν καὶ δόξα τἀγαϑὸν παρού-- 
σης" αἵ μεταβολαὶ δέ μοι αὐτῆς εἰς πάϑη δεινὰ καὶ συμ--1ὸ 
φορὰς ἀνηκέστους ἔργῳ τελευτῶσι. Καὶ ταῦτ᾽ ἐκεῖνος 

ὁ ἀνὴρ ἐκ τῶν τότε τὰ νῦν τεκμαιρόμενος ἐκέλευε τὸ 
᾿ τέλος τοῦ βίου σκοπεῖν καὶ μὴ ϑρασυνόμενον ἀβεβαίοις 

ὑπονοίαις vBoítew.* Ἐπεὶ δὲ τοῦτ᾽ ἀνηνέχϑη πρὸς τὸν 
Κῦρον. ἅτε δὴ σοφώτερος ὧν τοῦ Κροίσου καὶ τὸν λό-- 16 
yov TOU Σόλωνος ἰσχυρὸν ἐν τῷ παραδείγματι βλέπων, 
οὐ μόνον ἀφῆκε τὸν Κροῖσον, ἀλλὰ καὶ τιμῶν ἐφ᾽ ὅσον 

ἔξη διετέλεσε" καὶ δόξαν ἔσχεν ὁ Σόλων ἕνὶ λόγῳ τὸν 
μὲν σώσας. τὸν δὲ παιδεύσας τῶν βασιλέων. 

XXIX. Οἱ δὲ ἐν ἄστει πάλιν ἐστασίαζον ἀποδημοῦν-- 20 
τος τοῦ Σόλωνος" καὶ προειστήκει τῶν μὲν Πεδιέων 
“υκοῦργος. τῶν δὲ Παράλων Μεγακλῆς 0 ̓ Δλκμαίωνος, 
Πεισίστρατος δὲ τῶν 4ιακρίων. ἐν οἷς ἦν ὁ ϑητικὸς 
ὄχλος καὶ μάλιστα τοῖς πλουσίοις ἀχϑόμενος - ὥστε χρῆ-- 
σϑαι μὲν ἔτι τοῖς νόμοις τὴν πόλιν; ἤδη δὲ πράγματα 38 
νεώτερα προσδοκᾶν καὶ ποϑεῖν ἅπαντας ἑτέραν κατά- 
στασιν, οὐκ ἴσον ἐλπίζοντας. ἀλλὰ πλέον ἕξειν ἐν τῇ 
μεταβολῇ καὶ κρατήσειν παντάπασι τῶν διαφερομένων. 
Οὕτω δὲ τῶν πραγμάτων ἐχόντων ὁ Σόλων παραγενό- 
μενος εἰς τὰς ᾿'ἀϑήνας, αἰδῶ μὲν εἶχε καὶ τιμὴν παρὰ 80 

φόπᾶσιν, ἐν δὲ κοινῷ λέγειν καὶ πράσσειν ὁμοίως οὐκ ἔτ᾽ 

" δυνατὸς οὐδὲ πρόϑυμος ὑπὸ γήρως, ἀλλ ἐντυγχάνων 
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ἰδίᾳ τοῖς προεστῶσι τῶν στάσεων ἀνδράσιν ἐπειρᾶτο 
διαλύειν καὶ συναρμόττειν. μάλιστα τοῦ Πεισιστράτου 
προσέχειν δοχοῦντος αὐτῷ. Καὶ γὰρ αἴμύλον τι καὶ 
προσφιλὲς εἶχεν ἐν τῷ διαλέγεσθαι καὶ βοηϑητικὸς ἦν 

5Toig πένησι καὶ πρὸς τὰς ἔχϑρας ἐπιεικὴς καὶ μέτριος. 
δὲ φύσει μὴ προσὴν αὐτῷ, καὶ ταῦτα μιμούμενος ἐπι-- 

στεύετο μᾶλλον τῶν ἐχόντων. ὡς εὐλαβὴς καὶ κόσμιος 
ἀνὴρ καὶ μάλιστα δὴ τὸ ἴσον ἀγαπῶν καὶ δυσχεραίνων, 
εἴ τις τὰ παρόντα κινοίη καὶ νεωτέρων ὀρέγοιτο" τούτοις 

10 y&o ἐξηπάτα τοὺς πολλούς. Ὁ δὲ Σόλων ταχὺ τὸ ἦϑος 
ἐφώρασεν αὐτοῦ καὶ τὴν ἐπιβουλὴν πρῶτος ἐγκατεῖδεν" 
οὐ μὴν ἐμίσησεν. ἀλλ᾽ ἐπειρᾶτο πραὔνειν καὶ νουϑετεῖν 
καὶ πρὸς αὐτὸν ἔλεγε καὶ πρὸς ἑτέρους. ὡς εἴ τις ἐξέλοι 
τὸ φιλόπρωτον αὐτοῦ τῆς ψυχῆς καὶ τὴν ἐπιϑυμίαν ἰά-- 

15 σαιτο τῆς τυραννίδος, οὐκ ἔστιν ἄλλος εὐφυέστερος πρὸς 

ἀρετὴν οὐδὲ βελτίων πολίτης. ᾿Δἀρχομένων δὲ τῶν περὶ 
Θέσπιν ἤδη τὴν τραγῳδίαν κινεῖν καὶ διὰ τὴν καινότητα 
τοὺς πολλοὺς ἄγοντος τοῦ πράγματος. οὔπω δ᾽ εἰς ἅμιλ-- 
λαν ἐναγώνιον ἐξηγμένου, φύσει φιλήκοος ὧν xal φιλο- 

20 μαϑὴς ὁ Σόλων, ἔτι μᾶλλον ἐν γήρᾳ σχολῇ καὶ παιδιᾷ καὶ 
νὴ 4ία πότοις καὶ μουσικῇ παραπέμπων ἑαυτόν, ἐθεά-- 
σατο τὸν Θέσπιν αὐτὸν ὑποχρινόμενον, ὥσπερ ἔϑος ἦν 
τοῖς παλαιοῖς. Μετὰ δὲ τὴν ϑέαν προσαγορεύσας αὐτὸν 
ἠρώτησεν. εἰ τοσούτων ἐναντίον οὐκ αἰσχύνεται τηλε- 

25 καῦτα ψευδόμενος. Φήσαντος δὲ τοῦ Θέσπιδος, μὴ δει-- 
νὸν εἶναι τὸ μετὰ παιδιᾶς λέγειν τὰ τοιαῦτα καὶ πράσ- 
σειν, σφόδρα τῇ βακτηρίᾳ τὴν γῆν ὃ Σόλων πατάξας" 
Ταχὺ μέντοι τὴν παιδιὰν ““ ἔφη .. ταύτην ἐπαινοῦντες 
οὕτω καὶ τιμῶντες εὑρήσομεν ἐν τοῖς συμβολαίοις."““ 

80 XXX. Ἐπεὶ δὲ κατατρώσας αὐτὸς ἑαυτὸν ὁ Πεισί- 
στρατὸς ἧκεν εἰς ἀγορὰν ἐπὶ ξεύγους κομιξόμενος καὶ | 
παρώξυνε τὸν δῆμον ὡς διὰ τὴν πολιτείαν ὑπὸ τῶν 
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ἐχϑρῶν ἐπιβεβουλευμένος͵ καὶ πολλοὺς εἶχεν ἀγανα- 
κτοῦντας καὶ βοῶντας, προσελϑὼν ἐγγὺς. ὁ Σόλων καὶ 

παραστάς. ,,OU καλῶς“ εἶπεν. ὦ παῖ Ἱπποκράτους, ὑπο- 
κρίνῃ τὸν Ὁμηρικὸν Ὀδυσσέα" ταῦτα γὰρ ποιεῖς τοὺς 
πολίτας παρακρουόμενος. οἷς ἐκεῖνος τοὺς πολεμίους ὃ 

ἐξηπάτησεν αἰκισάμενος ἑαυτόν.“ Ἐκ τούτου τὸ μὲν 
πλῆϑος ἦν ἕτοιμον ὑπερμαχεῖν τοῦ Πεισιστράτου καὶ 

συνῆλϑεν εἰς ἐκκλησίαν ὃ δῆμος. ᾿Δρίστωνος δὲ γρά- 
Ψαντος, ὅπως δοθῶσι πεντήκοντα κορυνηφύροι τῷ Πει- 
σιστράτῳ φυλακὴ τοῦ σώματος, ἀντεῖπεν ὁ Σόλων ἀνα- 10 

στὰς καὶ πολλὰ διεξῆλϑεν ὅμοια τούτοις οἷς διὰ τῶν 

ποιημάτων γέγραφεν" 
Εἰς γὰρ γλῶσσαν ὁρᾶτε καὶ εἰς ἔπη αἴωύλου ἀνδρός. 
"Tudv δ᾽ εἷς μὲν ἕκαστος ἀλώπεκος ἴχνεσι βαίνει, 

σύμπασιν δ᾽ ὑμῖν χαῦνος ἔνεστι νόος. 15 
Ὁρῶν δὲ τοὺς uiv πένητας ὡρμημένους χαρίξεσϑαι τῷ 
Πεισιστράτῳ καὶ ϑορυβοῦντας, τοὺς δὲ πλουσίους ἀπο-- 
διδράσκοντας καὶ ἀποδειλιῶντας, ἀπῆλϑεν εἰπών. ὅτι 
τῶν μέν ἐστι σοφώτερος. τῶν δὲ ἀνδρειότερος σοφώ-- 
τερος μὲν τῶν μὴ συνιέντων τὸ πραττόμενον, ἀνδρειό-- 30 
τερος δὲ τῶν συνιέντων μέν, ἐναντιοῦσϑαι δὲ τῇ τυραν-- 
νίδι φοβουμένων. Τὸ δὲ ψήφισμα κυρώσας ὁ δῆμος οὐδὲ 
περὶ τοῦ πλήϑιους ἔτι τῶν κορυνηφόρων διεμικρολογεῖτο 
πρὸς τὸν Πεισίστρατον. ἀλλ᾽ ὅσους ἐβούλετο τρέφοντα 
καὶ συνάγοντα φανερῶς περιεώρα μέχρι τὴν ἀκρόπολιν 35 
κατέσχε. Γενομένου δὲ τούτου καὶ τῆς πόλεως συντα- 
ραχϑείσης͵ 0 μὲν Μεγακλῆς εὐθὺς ἔφυγε μετὰ τῶν ἄλ- 

θθλων ᾿Δλχμαιωνιδῶν, ὁ δὲ Σόλων ἤδη uiv ἦν σφόδρα 
γέρων καὶ τοὺς βοηϑοῦντας οὐκ εἶχεν. ὅμως δὲ προῆλ- 
Vv εἰς ἀγορὰν καὶ διελέχϑη πρὸς τοὺς πολίτας, τὰ μὲν 80 
κακίζων τὴν ἀβουλίαν αὐτῶν καὶ μαλακίαν, τὰ δὲ παρο-- 
ξύνων ἔτι καὶ παρακαλῶν μὴ προέσϑαι τὴν ἐλευϑερίαν- 
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ὅτε καὶ τὸ μνημονευόμενον εἶπεν, ὡς πρώην μὲν ἦν ev- 
μαρέστερον αὐτοῖς τὸ κωλῦσαι τὴν τυραννίδα συνιστα-- 
μένην. νῦν δὲ μεῖζόν ἐστι καὶ λαμπρότερον ἐκκόψαι καὶ 
ἀνελεῖν συνεστῶσαν ἤδη καὶ πεφυκυῖαν. Οὐδενὸς δὲ 

5 προσέχοντος αὐτῷ διὰ τὸν φόβον ἀπῆλϑεν εἰς τὴν οἰκίαν 
τὴν ἑαυτοῦ, καὶ λαβὼν τὰ ὅπλα καὶ πρὸ τῶν ϑυρῶν 9έ- 
μενος εἷς τὸν στενωπὸν «Ἐμοὶ μὲν““ εἶπεν «ὡς δυνατὸν 
ἦν βεβοήϑηται τῇ πατρίδι καὶ τοῖς νόμοις. * Καὶ τὸ λοι-- 
πὸν ἡσυχίαν ἦγε καὶ τῶν φίλων φεύγειν παραινούντων 

Ιοοὐ προσεῖχεν, ἀλλὰ ποιήματα γράφων ὠνείδιξε τοῖς 

᾿4ϑηναίοις" 

Εἰ δὲ πεπόνϑατε λυγρὰ δι᾽ ὑμετέρην κακότητα, 
μή τι ϑεοῖς τούτων μῆνιν ἐπαμφέρετε. 

αὐτοὶ γὰρ τούτους ηὐξήσατε δύματα δόντες, 
15 καὶ διὰ ταῦτα κακὴν ἔσχετε δουλοσύνην. 

ΧΧΧΙ. Ἐπὶ τούτοις δὲ πολλῶν νουϑετούντων αὐτὸν 
ὡς ἀποθανούμενον ὑπὸ τοῦ τυράννου καὶ πυνϑανομέ- - 
νῶν, τίνι πιστεύων οὕτως ἀπονοεῖται .. Τῷ γήρᾳ“ εἶπεν. 
Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὁ Πεισίστρατος ἐγκρατὴς γενόμενος τῶν 

20 πραγμάτων οὕτως ἐξεϑεράπευσε τὸν Σόλωνα τιμῶν καὶ 
φιλοφρονούμενος καὶ μεταπεμπόμενος, ὥστε καὶ σύμ- 
βουλον εἶναι καὶ πολλὰ τῶν πρασσομένων ἐπαινεῖν. Καὶ 
γὰρ ἐφύλαττε τοὺς πλείστους νόμους τοῦ Σόλωνος ἐμ-- 
μένων πρῶτος αὐτὸς καὶ τοὺς φέλους ἀναγκάξων- ὅς γε 

25 καὶ φόνου προσκληϑ εὶς εἰς "ἄρειον πάγον ἤδη τυραννῶν 
ἀπήντησε κοσμίως ἀπολογησόμενος, ὁ δὲ κατήγορος οὐχ 
ὑπήκουσε: καὶ νόμους αὐτὸς ἑτέρους ἔγραψεν, ὧν ἐστι 
καὶ ὁ τοὺς πηρωϑέντας ἐν πολέμῳ δημοσίᾳ τρέφεσϑαι.. 
κελεύων. Τοῦτο δέ φησιν Ἡρακλείδης καὶ πρότερον ἐπὶ 

80 Θερσίππῳ πηρωϑέντι τοῦ Σόλωνος ψηφισαμένου μιμή-- 
σασϑαι τὸν Πεισίστρατον. Ὡς δὲ Θεόφραστος ἱστόρηκε. 
καὶ τὸν τῆς ἀργίας νόμον οὐ Σόλων ἔϑηκεν, ἀλλὰ Πει- 
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σίστρατος, ᾧ ᾧ τήν τε χώραν ἐνεργοτέραν καὶ τὴν πόλιν 
ἠφεμαιοτέραν ἐποίησεν. Ὁ δὲ Σόλων ἁψάμενος μεγάλης 

τῆς περὶ τὸν ᾿Ατλαντικὸν λόγον ἢ μῦϑον πραγματείας, 

ὃν διήκουσε τῶν περὶ Σάϊν λογίων προσήκοντα τοῖς 

᾿“ϑηναίοις, ἐξέκαμεν, οὐ δι᾽ ἀσχολίαν, ὡς Πλάτων φη--ὅ 
Gív, ἀλλὰ μᾶλλον ὑπὸ γήρως. φοβηϑεὶς τὸ μέγεϑος τῆς 
γραφῆς. Ἐπεὶ σχολῆς γε περιουσίαν αὐτοῦ μηνύουσιν 
af τοιαῦται φωναί: 

Γηράσκω δ᾽ αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος" 
καὶ 10 
Ἔργα δὲ Κυπρογενοῦς νῦν μοι φέλα καὶ Διονύσου 

καὶ Μουσέων. ἃ τίϑησ᾽ ἀνδράσιν εὐφροσύνας. 
XXXII. Ὡς δὲ χώρας καλῆς ἔδαφος ὁ Πλάτων ἔρημον, 

αὐτῷ δέ πὼς κατὰ συγγένειαν προσῆκον, ἐξεργάσασϑαι 
χαὶ διακοσμῆσαι φιλοτιμούμενος τὴν ᾿Δτλαντικὴν ὑπό- 15 

ϑεσιν, πρόϑυρα μὲν μεγάλα καὶ περιβόλους καὶ αὐλὰς 

τῇ ἀρχῇ περιέϑηκεν. οἷα λόγος οὐδεὶς ἄλλος ἔσχεν οὐδὲ 
υὖϑος οὐδὲ ποίησις. ὀψὲ δὲ ἀρξάμενος προκατέλυσε τοῦ 
ἔργου τὸν βίον. ὅσῳ μᾶλλον εὐφραίνει τὰ γεγραμμένα, 
τοσούτῳ μᾶλλον τοῖς ἀπολειφϑεῖσιν ἀνιάσας. Sog γὰρ ἡ 30 
πόλις τῶν ᾿4ϑηναίων τὸ Ὀλυμπιεῖον, οὕτως ἡ Πλάτωνος 
σοφία τὸν ᾿Δἀτλαντικὸν ἐν πολλοῖς καλοῖς μόνον ἔργον 
ἀτελὲς ἔσχηκεν. Ἐπεβίωσε δ᾽ οὖν ὃ Σόλων ἀρξαμένου 
τοῦ Πεισιστράτου τυραννεῖν, ὡς μὲν Ἡρακλείδης ὁ Πον-- 
τικὸς ἱστορεῖ, συχνὸν χρόνον, ὡς δὲ Φανίας 0 Ἐρέσιος, 25 

97 ἐλάττονα δυοῖν ἐτῶν. Ἐπὶ Κωμίου μὲν γὰρ ἤρξατο τυ- 
ραννεῖν Πεισίστρατος, ἐφ᾽ Ἡγεστράτου δὲ Σόλωνά φησιν 
ὃ Φανίας ἀποϑανεῖν τοῦ μετὰ Κωμίαν ἄρξαντος. Ἡ δὲ 
διασπορὰ κατακαυϑέντος αὐτοῦ τῆς τέφρας περὶ τὴν 
Σαλαμινίων νῆσον ἔστι μὲν διὰ τὴν ἀτοπίαν ἀπίϑανος 80 
παντάπασι καὶ μυϑώδης, ἀναγέγραπται δ᾽ ὑπό τε ἄλλων 
ἀνδρῶν ἀξιολόγων καὶ ᾿ἡριστοτέλους τοῦ φιλοσόφου. 
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L Τοιούτῳ δὴ γενομένῳ τῷ Σόλωνι τὸν Ποπλικόλαν 

5 παραβάλλομεν, ᾧ τοῦτο μὲν v. ὕστερον ὁ Ρωμαίων δῆμος 

ἐξεῦρεν ἐπὶ τιμῇ τοὔνομα, πρὸ τοῦ δὲ Πόπλιος Οὐαλ-- 
λέριος ἐκαλεῖτο, Οὐαλλερίου δοκῶν ἀπόγονος εἶναι τῶν 
παλαιῶν ἀνδρὸς αἰτιωτάτου γενομένου Ῥωμαίους καὶ 
Σαβίνους ἐκ πολεμίων ἕνα γενέσϑαι δῆμον * ὁ γὰρ μά- 

Ιθλιστα τοὺς βασιλεῖς εἰς ταὐτὸ πείσας συνελϑεῖν καὶ 
διαλλάξας ἐκεῖνό ic ἐστι. Τούτῳ δὴ κατὰ γένος προσήκων 
5 Οὐαλλέριος., ὥς φασι, βασιλευομένης μὲν ἔτι τῆς Ῥώ- 

μης ἐπιφανὴς ἦν διὰ λόγον καὶ πλοῦτον, ὧν τῷ μὲν 
ὀρϑῶς καὶ μετὰ παρρησίας ἀεὶ χρώμενος ὑπὲρ τῶν δὶ- 

13 καίων, ἀφ᾽ οὗ δὲ τοῖς δεομένοις ἐλευϑερίως καὶ quA«v- 

ϑρώπως ἐπαρκῶν δῆλος ἦν εὐϑύς, εἰ γένοιτο δημοκρα- 
τία. πρωτεύσων. Ἐπεὶ δὲ Ταρκύνιον Σούπερβον οὔτε 
λαβόντα τὴν ἀρχὴν καλῶς, ἀλλ᾽ ἀνοσίως καὶ παρανόμως. 
οὔτε χρώμενον αὐτῇ βασιλικῶς, ἀλλ᾿ ὑβρίζοντα καὶ τυ-- 

20 θαννοῦντα μισῶν ὁ δῆμος καὶ βαρυνόμενος ἀρχὴν ἀπο-- 
στάσεως ἔλαβε τὸ Πουκρητίας πάϑος αὑτὴν ἐπὶ τῷ βια- 
σϑῆναι διεργασαμένης. καὶ Μεύκιος Βροῦτος ἁπτόμενος 
τῶν πραγμάτων τῆς μεταβολῆς ἐπὶ πρῶτον ἦλϑε τὸν 
Οὐαλλέριον καὶ χρησάμενος αὐτῷ προϑυμοτάτῳ συνεξέ- 

25 βαλε τοὺς βασιλεῖς, μέχρι μὲν ἐπίδοξος ἦν ὁ δῆμος ἕνα 
χειροτονήσειν ἀντὶ τοῦ βασιλέως στρατηγόν, ἡσυχίαν 
ἦγεν ὁ Οὐαλλέριος, ὡς τῷ Βρούτῳ μᾶλλον ἄρχειν προσ-- 

ῆκον ἡγεμόνι τῆς ἐλευϑερίας γεγενημένῳ δυσχεραινο-- 
μένου δὲ τοῦ τῆς μοναρχίας ὀνόματος, καὶ δοκοῦντος ἂν 

80 ἀλυπότερον τοῦ δήμου μερισϑεῖσαν ὑπομεῖναι τὴν ἀρχὴν 
καὶ δύο προβαλλομένου καὶ καλοῦντος, ἐλπίζων μετὰ τὸν 
Βροῦτον αἱρεϑήσεσϑαι καὶ συνυπατεύσειν διήμαρτεν. 
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Ἡιρέϑη γὰρ ἄκοντι và Βρούτῳ συνάρχων ἀντὶ τοῦ 
Οὐαλλερίου Ταρκύνιος Κολλατῖνος ὁ “ουκρητίας ἀνήρ, 
οὐδὲν ἀρετῇ Οὐαλλερίου διαφέρων, ἀλλ᾽ οἵ δυνατοὶ δε-- 
διότες τοὺς βασιλεῖς ἔτι πολλὰ πειρῶντας ἔξωϑεν καὶ 
μαλάσσοντας τὴν πόλιν ἐβούλοντο τὸν ἐντονώτατον αὐ-- ὃ 
τοῖς ἐχϑρὸν ἔχειν στρατηγὸν ὡς οὐχ ὑφησόμενον. 

II. ᾿Δγανακτῶν οὖν ὁ Οὐαλλέριος. εἰ μὴ πιστεύεται 
πάντα πράττειν ἕνεκα τῆς πατρίδος, ὅτι μηδὲν ἰδίᾳ κακὸν 
ὑπὸ τῶν τυράννων πέπονϑε, τῆς τε βουλῆς ἀπέστη καὶ 
τὰς συνηγορίας ἀπεῖπε καὶ τὸ πράττειν τὰ κοινὰ παντε- 10 
λῶς ἐξέλιπεν, ὥστε καὶ λόγον τοῖς πολλοῖς παρασχεῖν καὶ 

φροντέδα φοβουμένοις, μὴ δι᾽ ὀργὴν προσϑέμενος τοῖς 
8 βασιλεῦσιν ἀνατρέψῃ τὰ πράγματα καὶ τὴν πόλιν ἐπι-- 
σφαλῶς ἔχουσαν. Ἐπεὶ δὲ καὶ πρὸς ἑτέρους τινὰς ὑπο- 
ψίαν ἔχων ὁ Βροῦτος ἐβούλετο διὰ σφαγίων ὁρκῶσαι τὴν 15 
βουλὴν καὶ προεῖπεν ἡμέραν, καταβὰς μάλα φαιδρὸς εἰς 
ἀγορὰν ὁ Οὐαλλέριος καὶ πρῶτος ὀμόσας μηδὲν ἐνδώ- 
σειν μηδ᾽ ὑφήσεσϑαι Ταρκυνίοις. ἀλλὰ πολεμήσειν κατὰ 
κράτος ὑπὲρ τῆς ἐλευϑερίας, ἡδονήν τε τῇ βουλῇ καὶ 
ϑάρσος ἅμα τοῖς ἄρχουσι παρέσχεν. Εὐϑὺς δὲ καὶ τὰ 20 
ἔργα τὸν ὅρκον ἐβεβαίου. Πρέσβεις γὰρ ἧκον ἀπὸ Ταρ-- 
κυνίου γράμματα κομίξοντες ἐπαγωγὰ τοῦ δήμου καὶ 
“λόγους ἐπιεικεῖς, οἷς μάλιστα τοὺς πολλοὺς ᾧοντο δια- 
φϑείρειν λεγομένοις παρὰ βασιλέως ἀφεικέναι τὸ qoo- 
νημα καὶ μετρίων δεῖσϑαι δοκοῦντος. Τούτους εἰς τὸ 25 
πλῆϑος οἰομένων δεῖν τῶν ὑπάτων προαγαγεῖν οὐκ εἴα-- 
σεν ὁ Οὐαλλέριος, ἀλλ᾽ ἐνέστη καὶ διεκώλυσεν ἀνθρώ- 
ποις πένησι xol βαρυνομένοις μᾶλλον τῆς τυραννίδος 
τὸν πόλεμον ἀρχὰς καὶ προφάσεις νεωτερισμῶν ἐγγε- 
νέσϑαι. : 80 

Ill. Μετὰ δὲ ταῦτα πρέσβεις ἧκον ἕτεροι τῆς τε βασι- 
λείας ἀφίστασϑαι καὶ πολεμοῦντα παύσασϑαι τὸν Ταρ-- 
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κύνιον λέγοντες, ἀπαιτεῖν δὲ τὰ χρήματα καὶ τὰς οὐσίας 
αὑτῷ καὶ φίλοις καὶ οἰκείοις, ἀφ᾽ ὧν διαβιώσονται φεύ- 
γοντες. Ἐπικλωμένων δὲ πολλῶν καὶ μάλιστα τοῦ Κολ- 
λατίνου συναγορεύοντος, ἄτρεπτος ὧν ἀνὴρ καὶ τραχὺς 

5 ὀργὴν ὁ Βροῦτος ἐξέδραμεν εἰς ἀγοράν, προδότην ἀπο-- 
καλῶν τὸν συνάρχοντα,πολέμου καὶ τυραννίδος ἀφορμὰς 
χαριζόμενον οἷς δεινὸν ἦν ὄντως ἐφόδια φυγῆς ψηφίσα- 
σϑαι. Συνελθϑόντων δὲ τῶν πολιτῶν πρῶτος ἰδιώτης 

ἀνὴρ εἶπεν ἐν δήμῳ τότε Γάϊος Μινούκιος, τῷ τε Βρούτῳ 
10 διακελευόμενος καὶ τοῖς Ῥωμαίοις παραινῶν ὁρᾶν ὅπως 

τὰ χρήματα μετ᾽ αὐτῶν ὄντα πολεμοίη πρὸς τοὺς τυράν-- 
νους μᾶλλον ἢ μετ᾽ ἐκείνων πρὸς αὐτούς. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ 
ἔδοξε τοῖς Ῥωμαίοις τὴν ἐλευϑερίαν ἔχουσιν, ὑπὲρ ἧς 
ἐπολέμουν. μὴ προέσϑαι τὴν εἰρήνην ἕνεκα χρημάτων, 

15 ἀλλὰ συνεκβαλεῖν καὶ ταῦτα τοῖς τυράννοις. Ἦν δὲ ἄρα 
Ταρκυνίῳ λόγος μὲν ἐλάχιστος τῶν χρημάτων, ἡ δ᾽ ἀπαί-- 
τησις ἅμα πεῖρα τοῦ δήμου καὶ κατασκευὴ προδοσίας. 
Καὶ ταῦτ᾽ ἔπραττον οἵ πρέσβεις ὑπομένοντες ἐπὶ τῇ τῶν 
χφημάτων. προφάσει, τὰ μὲν ἀποδίδοσϑαι, τὰ δὲ φυλάτ- 

20 τειν, τὰ δ᾽ ἀποπέμπειν φάσκοντες, ἄχρι οὗ διέφϑειραν 
MEME δύο τῶν καλῶν κἀγαϑῶν vojtouévov τὸν Axvà- 

λίων τρεῖς ἔχοντα βουλευτὰς καὶ δύο τὸν Οὐϊτελλίων. 
Οὗτοι πάντες ἦσαν ἀπὸ μητέρων ἀδελφιδοῖ Κολλατίνου 
τοῦ ὑπατεύοντος, ἰδίᾳ δὲ Οὐντελλίοις ἑτέρα πρὸς Βροῦ- 

25 rov οἰκειότης ὑπῆρχεν. ᾿᾿δελφὴν γὰρ αὐτῶν ὁ Βροῦ- 
τος εἶχε καὶ παῖδας ἐξ αὐτῆς πλείονας" ὧν δύο τοὺς ἐν 

ἡλικίᾳ συγγενεῖς ὄντας ἅμα καὶ συνήϑεις οἵ Οὐϊτέλλιοι 
προσηγάγοντο καὶ συνέπεισαν ἐν τῇ προδοσία γενέσϑαι 
καὶ καταμίξαντας ἑαυτοὺς εἰς γένος μέγα τὸ τῶν Ταρκυ- 

80 νέων καὶ βασιλικὰς ἐλπίδας ἀπαλλαγῆναι τῆς τοῦ πατρὸς 
ἀβελτερίας καὶ χαλεπότητος" χαλεπότητα μὲν τὸ ἀπαραί- 
τητον αὐτοῦ πρὸς τοὺς πονηροὺς λέγοντες, τῇ δ᾽ ἀβελ- - 
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τερίᾳ προσποιήματι καὶ παρακαλύμματι πολὺν χρόνον, 
ὡς ἔοικε, χρησάμενος ἀσφαλείας ἕνεκα πρὸς τοὺς τυράν-- 
νους οὐδ᾽ ὕστερον ἔφυγεν αὐτῆς τὴν ἐπωνυμίαν. 

IV. Ὡς δ᾽ οὖν συνεπείσϑη τὰ μειράκια καὶ τοῖς 
᾿ἀκυλλίοις εἰς λόγους ἦλθεν, ὅρκον ὀμόσαι μέγαν ἔδοξε δ 
πᾶσι καὶ δεινόν, ἀνθρώπου σφαγέντος ἐπισπείσαντας 
αἷμα καὶ τῶν σπλάγχνων ϑιγόντας. Ἐπὶ τούτοις εἰς τὴν 
᾿ἀκυλλίων οἰχίαν συνῆλϑον. Ἦν δ᾽ ὁ οἶκος, ἐν ᾧ ταῦτα 
δράσειν ἔμελλον. οἷον εἰκὸς, ὑπέρημος καὶ σκοτώδης. 
Ἔλαϑεν οὖν αὐτοὺς οἰκέτης ὄνομα Οὐινδίκιος ἔνδον 10 

) χαταχρύψας ἑἕαυτόν͵ οὐ κατ᾽ ἐπιβουλὴν ἢ προαίσϑησίν 
τινα τοῦ μέλλοντος, ἀλλ᾽ ἔνδον ὧν ἔτυχε καὶ προσιοῦσιν 
αὐτοῖς μετὰ σπουδῆς ὀφϑῆναι φοβηϑεὶς ὑπέστη,λάρνακα 
κειμένην πρὸ αὑτοῦ ποιησάμενος. ὥστε καὶ τῶν πρατ- 
τομένων ϑεατὴς γενέσϑαι καὶ τῶν βουλευμάτων ἐπήκοος. 15 
Ἔδοξε δ᾽ αὐτοῖς τοὺς ὑπάτους ἀναιρεῖν, καὶ ταῦτα δηλού--: 
σας γράψαντες ἐπιστολὰς πρὸς τὸν Ταρχύνιον ἔδωκαν 
τοῖς πρέσβεσι" καὶ γὰρ ὥκουν αὐτόϑι, τῶν ᾿ἀκυλλίων 
ξένοι γεγονότες. καὶ τότε τῇ συνωμοσίᾳ παρῆσαν. Ὥς δὲ 
ταῦτα πράξαντες ἀπηλλάγησαν, ὑπεξελθὼν ὁ Οὐινδίέκιος 30 
λάϑρα χρήσασϑαι τοῖς προσπεσοῦσιν οὐκ εἶχεν. ἀλλ᾽ 
ἠπορεῖτο. δεινὸν μὲν ἡγούμενος. ὥσπερ ἦν, πρὸς πα- 

᾿ τέρα Βροῦτον υἱῶν ἐξάγιστα κατηγορεῖν ἢ πρὸς ϑεῖον 

ἀδελφιδῶν τὸν Κολλατῖνον, ἰδιώτην δὲ Ῥωμαίων οὐδένα 
vouítov ἐχέγγυον ἀπορρήτων τηλικούτων. Πᾶν δ᾽ αὖ25 
μᾶλλον ἢ δυνατὸς ὧν ἡσυχίαν ἄγειν, ἐλαυνόμενος δὲ τῷ 
συνειδότι τοῦ πράγματος, ὥρμησέ πως πρὸς τὸν Οὐαλ- 
λέριον, μάλιστα τοῖς κοινοῖς καὶ φιλανθρώποις ἐπαχϑ εὶς 
τοῦ ἀνδρὸς, ὅτι πᾶσιν εὐπρόσοδος ἦν τοῖς δεομένοις καὶ 
τὴν οἰκίαν ἀεὶ παρεῖχεν ἀνεῳγμένην καὶ λόγον οὐδενὸς 30 
οὐδὲ χρείαν ἀπερρίπτει τῶν ταπεινῶν. 

V. Ὡς οὖν ἀνέβη πρὸς αὐτὸν ὁ Οὐινδίκιος καὶ κατ- 
PLUT. viT. I. 13 



194 ILAOTTAPXOT 

εἴπε πάντα Μάρκου τε τοῦ ἀδελφοῦ παρόντος αὐτῷ 
μόνου καὶ τῆς γυναικός, ἐκπλαγεὶς καὶ δείσας ὁ Οὐαλ-- 
λέριος οὐκέτι προήκατο τὸν ἄνϑρωπον, ἀλλὰ κατακλεί- 

σας εἰς τὸ οἴχημα καὶ φύλακα τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ταῖς 
δϑύραις ἐπιστήσας. τὸν μὲν ἀδελφὸν ἐκέλευσε τὴν βασι-- 
λικὴν ἔπαυλιν περισχόντα τὰ γράμματα λαβεῖν, ἂν δυ-- 
νατὸν q, καὶ τοὺς οἰκέτας παραφυλάττειν: αὐτὸς δὲ 
πελατῶν τε πολλῶν καὶ φίλων ἀεὶ περὶ αὐτὸν ὄντων καὶ 
ϑεραπείας συχνῆς ἐβάδιξε πρὸς τὴν οἰκίαν τῶν ᾿άκυλ- 

10 Av οὐκ ἔνδον ὄντων. Ζιὸ μηδενὸς ἂν προσδοκήσαντος 
ὠσάμενος διὰ ϑυρῶν ἐπιτυγχάνει τοῖς γράμμασι κειμέ-- 
νοις ὅπου κατέλυον οἵ πρέσβεις. Ταῦτα δ᾽ αὐτοῦ πράτ- 
τοντος οἵ ᾿Δκύλλιοι δρόμῳ προσεφέροντο καὶ περὶ τὰς - 
ϑύρας συμμίξαντες ἐξήτουν ἀφελέσϑαι τὰς ἐπιστολάς. 

15 Οἱ δ᾽ ἠμύνοντο καὶ τὰ ἱμάτια περιβαλόντες αὐτῶν τοῖς 
τραχήλοις ὑπὸ βίας καὶ μόλις ὠθούμενοι καὶ ὠθοῦντες 
διὰ τῶν στενωπῶν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐνέβαλον. Τὰ δ᾽ αὐτὰ 
καὶ περὶ τὴν ἔπαυλιν ἅμα τὴν βασιλικὴν ἐγίνετο, τοῦ 
Μάρκου γραμμάτων ἑτέρων ἐν τοῖς σκεύεσι κομιξομέ- 

20 νῶν ἐπιλαμβανομένου καὶ τῶν βασιλικῶν ὅσους δυνατὸς 
ἦν ἕλκοντος εἰς τὴν ἀγορᾶν. 

VI. Ἐπεὶ δὲ τὸν ϑόρυβον κατέπαυσαν οἵ ὕπατοι «cl 
τοῦ Οὐαλλερίου κελεύσαντος ἐκ τῆς οἰκίας ὃ Οὐινδίκιος 

προήχϑη καὶ γενομένης κατηγορίας ἀνεγνώσϑη τὰ γράμ- | 
25 ματα καὶ πρὸς οὐδὲν ἐτόλμησαν ἀντειπεὶν οἵ ἄνδρες, ἦν 

μὲν κατήφεια καὶ σιωπὴ τῶν ἄλλων. ὀλίγοι δὲ βουλό- - 
μενοι τῷ Βρούτῳ χαρίξεσϑαι φυγῆς ἐμέμνηντο. Καί τι 
καὶ Κολλατῖνος αὐτοῖς ἐλπίδος ἐπιεικοῦς ἐνεδίδου δὲε- 

δαχρυμένος καὶ Οὐαλλέριος σιωπῶν. Ὁ δὲ Βροῦτος | 
ϑοὀνομαστὶ τῶν υἱῶν ἑκάτερον προσειπὼν »Ays, ὦ Tíre* - 

εἶπεν ,,Uys, ὦ Τιβέριξ, ví οὐκ ἀπολογεῖσϑε πρὸς τὴν 
κατηγορίαν ;** Ὡς δ᾽ οὐδὲν ἀπεκρίναντο τρὶς ἐρωτηϑέν--, 
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τες, οὕτως προς τοὺς ὑπηρέτας ἀποστρέψας τὸ πρόσωπον 
» Tuérsgov ἤδη“ εἶπε ..τὸ λοιπὸν ἔργον.“ Οἱ δὲ εὐθὺς 
συλλαβόντες τοὺς νεανίσκους περιερρήγνυον τὰ ἱμάτια, 
τὰς χεῖρας ἀπῆγον ὀπίσω, ῥάβδοις ἔξαινον τὰ σώματα, 
τῶν μὲν ἄλλων οὐ δυναμένων προσορᾶν οὐδὲ καρτε-5 
ρούντων,. ἐκεῖνον δὲ λέγεται μήτε τὰς ὄψεις ἀπαγαγεῖν 
ἀλλαχόσε μήτ᾽ οἴχτῳ τι τρέψαι τῆς περὶ τὸ πρόσωπον 
ὀργῆς καὶ βαρύτητος. ἀλλὰ δεινὸν ἐνορᾶν κολαξομένοις 
τοῖς παισὶν ἄχρι οὗ κατατείναντες αὐτοὺς ἐπὶ τοὔδαφος 
Ἰπελέκει τὰς κεφαλὰς ἀπέκοψαν. Οὕτω δὲ τοὺς ἄλλους 10 
ἐπὶ τῷ συνάρχοντι ποιησάμενος ὥχετ᾽ ἐξαναστάς, ἔργον 
εἰργασμένος οὔτ᾽ ἐπαινεῖν βουλομένοις ἀξίως οὔτε ψέ- 
΄γειν ἐφικτόν. Ἢ γὰρ ἀρετῆς ὕψος εἰς ἀπάϑειαν ἐξέστησε 
τὴν ψυχὴν ἢ πάϑους μέγεϑος εἰς ἀναλγησίαν. Οὐδέτερον 
β δὲ μικρὸν οὐδ᾽ ἀνθρώπινον, ἀλλ᾽ ἢ ϑεῖον ἢ ϑηριῶδες. 15 
| Δίκαιον, δὲ τῇ δόξῃ τοῦ ἀνδρὸς τὴν «gau ἕπεσϑαι μᾶλ-- 
λον ἢ τὴν ἀρετὴν ἀσϑενείᾳ τοῦ κρίνοντος ἀπιστεῖσϑαι. 

Ῥωμαῖοι γὰρ οὐ τοσοῦτον ἔργον οἴονται Ῥωμύλου γενέ- 
σϑαι τῆς πόλεως τὴν ἵδρυσιν, ὅσον Βρούτου τὴν κτίσιν 
τῆς πολιτείας καὶ κατάστασιν. 20 

VII. Ὡς δ᾽ οὖν ἀπῆλϑεν ἐξ ἀγορᾶς τότε, πολὺν μὲν 
χρόνον ἔκπληξις εἶχε καὶ φρίκη καὶ σιωπὴ πάντας ἐπὶ 
τοῖς διαπεπραγμένοις" πρὸς δὲ τὴν Κολλατένου μαλα- 
κέαν καὶ μέλλησιν ἀνεϑάρρησαν οἵ [Anl aot, καὶ χφόνον 
ἠξίουν λαβόντες ἀπολογήσασϑαι, καὶ τὸν Οὐινδίκιον αὐ-- 95 
τοῖς ἀποδοϑῆναι δοῦλον ὄντα, καὶ μὴ παρὰ τοῖς κατηγό- 
'ροις εἶναι, Βουλομένου 0b ταῦτα συγχωρεῖν καὶ διαλύ-- 
ovrog ἐπὶ τούτοις τὴν ἐκκλησίαν, ὁ Οὐαλλέριος οὔτε τὸν 

ἄνϑρωπον οἷός v ἤν ἀφεῖναι τῷ περὶ αὐτὸν ὄχλῳ κατα-- 

μεμιγμένον οὔτε τὸν δῆμον εἴα προέμενον τοὺς. προ--ϑ0 
δότας ἀπελϑ εῖν. Τέλος δὲ τοῖς σώμασιν ἐπιβαλὼν τὰς 
χεῖρας ἐπεκαλεῖτο τὸν Βροῦτον. καὶ τὸν Κολλατῖνον ἐβόα 

13* 
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δεινὰ ποιεῖν, εἰ τῷ συνάρχοντι παιδοφονίας ἀνάγκην 
προστριψάμενος αὐτὸς οἴεται δεῖν καταχαρίξεσϑαι ταῖς 
γυναιξὶ τοὺς προδότας καὶ πολεμίους τῆς πατρίδος. Aya- 
ναχτοῦντος δὲ τοῦ ὑπάτου καὶ κελεύοντος ἀπάγεσϑαι 

ὁτὸν Οὐινδίκιον, οἵ μὲν ὑπηρέται διωσάμενοι τὸν ὄχλον 
ἥπτοντο τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοὺς ἀφαιρουμένους ἔτυ- 
πτον, οἱ δὲ φίλοι τοῦ Οὐαλλερίου προέστησαν ἀμυνό- 
μενοι" καὶ ὁ δῆμος ἐβόα κελεύων παρεῖναι τὸν Βροῦτον, 
Ἧκεν οὖν αὖϑις ὑποστρέψας" καὶ γενομένης αὐτῷ σιω-: 

10 πῆς εἶπεν, ὅτι τοῖς μὲν υἱοῖς αὐτὸς ἀποχρῶν ἦν δικαστής. 
περὶ δὲ τῶν ἄλλων τοῖς πολίταις ἐλευϑέροις οὖσι ψῆφον 
δίδωσι" λεγέτω δὲ ὁ βουλόμενος καὶ πειϑέτω τὸν δῆμον. 
Οὐκέτι μέντοι λόγων ἐδέησεν, ἀλλὰ τῆς ψήφου δοϑείσης 
πάσαις ἁλόντες ἐπελεκίσϑησαν. Ὁ δὲ Κολλατῖνος ἦν μέν; 

15 ὡς ἔοικεν. ἐν ὑποψίᾳ τινὶ καὶ διὰ συγγένειαν τῶν βασι-: 
λέων, ἤχϑοντο δ᾽ αὐτοῦ καὶ τῷ δευτέρῳ τῶν ὀνομάτων, 
ἀφοσιούμενοι τὸν Ταρκύνιον. Ὡς δὲ καὶ ταῦτα συνέβη, 
παντάπασι προσκρούσας ἀφῆκε τὴν ἀρχὴν ἑκὼν καὶ τῆ ἧς 
πόλεως ὑπεξῆλϑεν. Οὕτω δὴ πάλιν ἀρχαιρεσιῶν γενοΞ 

50 μένων ὕπατος ἀπεδείχϑη λαμπρῶς ὁ Οὐαλλέριος ἀξίαν 
ἀπολαβὼν τῆς προϑυμίας χάριν: ἧς οἰόμενός τι δεῖν, 
ἀπολαῦσαι τὸν Οὐινδίκιον ἐψηφίσατο πρῶτον ἀπελεύ- 
ϑερον ἐκεῖνον ἐν Ῥώμῃ γενέσϑαι πολίτην καὶ φέρειν 
ψῆφον ἡ βούλοιτο φρατρίᾳ προσνεμηϑέντα. Τοῖς δ᾽ 

25 ἄλλοις ἀπελευϑέροις ὀψὲ καὶ μετὰ πολὺν χρόνον ovs 
σίαν ψήφου δημαγωγῶν ἔδωκεν ́ ππιος" ἡ δὲ παντελὴ | 
ἀπελευϑέρωσις ἄχρι νῦν οὐινδίκτα λέγεται δι᾽ ἐκεῖνο 
ὥς φασι. τὸν Οὐινδίέκιον. ᾿ 

VIII Ἐκ τούτου τὰ μὲν χρήματα τῶν βασιλέων διαρ- 
80 πάσαι"τοῖς Ρωμαίοις ἔδωκαν, τὴν δὲ οἰκίαν κατέσκαψ 

καὶ τὴν ἔπαυλιν: τοῦ δ᾽ ᾿Δρείου πεδίου τὸ ἥδιστον xe 
χτητοὸ Ταρκύνιος, καὶ τοῦτο τῷ ϑεῷ καϑιέρωσαν. Ἔτυχι 
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δὲ τεϑερισμένον ἄρτι, καὶ κειμένων ἔτι τῶν δραγμάτων 
οὐκ ὥοντο δεῖν ἀλοᾶν οὐδὲ χρῆσϑαι διὰ τὴν καϑιέρωσιν, 
ἀλλὰ συνδραμόντες ἐφόρουν τὰς ἀμάλλας εἰς τὸν ποτα-- 
μόν. Ὡς δ᾽ αὕτως καὶ τὰ δένδρα κόπτοντες ἐνέβαλλον, 
ἀργὸν παντάπασι τὸ χωρίον ἀνιέντες τῷ ϑεῷ καὶ ἄκαρ-- 5 
zov. Q9ovuévov δὲ πολλῶν ἐπ᾽ ἀλλήλοις καὶ ἀϑροόων 
ὑπήγαγεν ὁ QoUg οὐ πολὺν τόπον, ἀλλ᾽ ὅπου τὰ πρῶτα 
συνενεχϑέντα καὶ περιπεσόντα τοῖς στερεοῖς ὑπέστη, τῶν 
ἐπιφερομένων διέξοδον οὐκ ἐχόντων, ἀλλ᾽ ἐνισχομένων 

1 καὶ περιπλεκομένων, ἐλάμβανεν ἡ σύμπηξις ἰσχὺν καὶ 10 
ῥίζωσιν αὐξανομένην ὑπὸ τοῦ ῥεύματος. TAUv vs γὰρ 
ἐπήγαγε πολλήν. 7] προσισταμένη τροφὴν παρεῖχεν ἅμα 
καὶ κόλλησιν, αἵ τε πληγαὶ σάλον οὐκ ἐποίουν, ἀλλὰ 
μαλακῶς πιέξουσαι συνήλαυνον εἰς ταὐτὸ πάντα καὶ 
συνέπλαττον. Ὑπὸ δὲ μεγέϑους καὶ στάσεως ἕτερον 15 
αὐτὸ μέγεϑος ἐκτᾶτο καὶ χώραν ἀναδεχομένην τὰ πλεῖ- 
στα τῶν ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ καταφερομένων. Τοῦτο νῦν 

νῆσός ἐστιν ἱερὰ κατὰ τὴν πόλιν. ἔχει δὲ ναοὺς ϑεῶν 
καὶ περιπάτους, καλεῖται δὲ φωνῇ τῇ Δατίνων Μέση 
δυοῖν γεφυρῶν. Ἔνιοι δὲ τοῦτο συμπεσεῖν ἱστοροῦσιν 30 
οὐχ ὅτε Ταρκυνίου καϑιερώϑη τὸ πεδίον, ἀλλὰ χρόνοις 
ὕστερον ἄλλο χωρίον ὁμοροῦν ἐκείνῳ Ταρκυνίας ἀνεί- 
σης. 'H δὲ Ταρκυνία παρϑένος ἦν ἱέρεια, μία τῶν Ἑστιά-- 
δων, ἔσχε δὲ τιμὰς ἀντὶ τούτου μεγάλας, ἐν αἷς ἦν καὶ 
τὸ μαρτυρίαν αὐτῆς δέχεσϑαι μόνης γυναικῶν" τὸ δ᾽ 26 
ἐξεῖναι γαμεῖσϑαι ψηφισαμένων οὐ προσεδέξατο. Καὶ 
ταῦτα μὲν οὕτω γενέσϑαι μυϑολογοῦσι. 

IX. Ταρκύνιον δὲ τὴν ἐκ προδοσίας ἀπογνόντα τῆς 
ἀρχῆς ἀνάληψιν ἐδέξαντο Τυρρηνοὶ προϑύμως καὶ uc- 
γάλῃ δυνάμει κατῆγον. ᾿Αἀντεξῆγον δὲ τοὺς Ρωμαίους 30 
οἵ ὕπατοι καὶ παρέταξαν ἐν χωρίοις ἱεροῖς, ὧν τὸ μὲν 
Οὕὔρσον ἄλσος, τὸ δὲ “ἰσούειον λειμῶνα προσαγορεύ-: 
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ουσιν. ᾿Δρχομένων δὲ αὐτῶν συνάγειν εἰς χεῖρας ooov. 
ὁ Ταρκυνίου παῖς καὶ Βροῦτος ὃ Ῥωμαίων ὕπατος οὐ 
κατὰ τύχην ἀλλήλοις περιπεσόντες, ἀλλ᾽ ὑπ ἔχϑους καὶ 
ὀργῆς, ὁ μὲν ὡς ἐπὶ τύραννον καὶ πολέμιον τῆς πατρίδος, 

50 δὲ τῆς φυγῆς ἀμυνόμενος ὥρμησαν ὁμόσε τοῖς ἵπποις. 
Θυμῷ δὲ μᾶλλον ἢ λογισμῷ προσμίξαντες ἠφείδησαν 
αὑτῶν καὶ συναπέϑανον ἀλλήλοις. Οὕτω δὲ δεινοῦ γε- 
νομένου τοῦ προάγωνος οὐκ ἔσχεν ὁ ἀγὼν τέλος ἐπι-- 
εἰκέστερον, ἀλλὰ καὶ δράσαντες ἴσα καὶ παϑόντες οἱ 

10 στρατοὶ διεκρίϑησαν ὑπὸ χειμῶνος. Ἦν οὖν ἐν ἀπόροις, | 
ὁ Οὐαλλέριος, οὐκ εἰδὼς τὸ τῆς μάχης πέρας, ἀλλὰ τοὺς 
στρατιώτας ὁρῶν τοῖς μὲν αὑτῶν νεκροῖς ἀϑυμοῦντας,, 
ἐπαιρομένους δὲ τοῖς τῶν πολεμίων" οὕτως ἄκριτος ἦν, 
καὶ παράλληλος ὑπὸ πλήϑους ὁ φόνος. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ 

t5 ἑκατέροις ἐγγύϑεν ὁ ὁρώμενα τὰ οἰκεῖα μᾶλλον ἐβεβαίου 
τὴν ἧτταν ἢ τὴν νίκην εἰκαξόμενα τὰ τῶν πολεμίων. I 
᾿Ἐπελϑούσης δὲ νυχτὸς οἵαν εἰκὸς οὕτω μεμαχημένοιξ, 
καὶ γενομένων ἐν ἡσυχίᾳ τῶν στρατοπέδων, λέγουσι. 
σεισϑῆναι τὸ ἄλσος, ἐκ δ᾽ αὐτοῦ φωνὴν ἐκπεσεῖν με-- 

20 γάλην φράξουσαν, ὡς ἑνὶ πλείους ἐν τῇ μάχῃ τεϑνήκασι, 
Τυρρηνῶν ἢ Ῥωμαίων. Ἦν δ᾽ ἄρα ϑεῖόν τι τὸ φϑεγξά-- 
μένον" εὐϑύς τε γὰρ ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῖς μὲν ἀλαλάξαι παρέ: 
στη μέγα καὶ ϑαρραλέον, oí δὲ Τυρρηνοὶ περίφοβοι, 
γενόμενοι καὶ συνταραχϑέντες ἐξέπεσον ἐκ τοῦ στρα- 

95 τοπέδου καὶ διεσπάρησαν οἱ πλεῖστοι. Τοὺς δὲ κατα- 
λειφϑέντας ὀλίγῳ πεντακισχιλίων ἐλάσσους ἐπελϑόντες. 
εἷλον οἵ Ῥωμαῖοι καὶ τἄλλα διήρπασαν. Οἱ δὲ νεκροὶ 
διαριϑμηϑέντες εὑρέϑησαν τριακόσιοι μὲν ἐπὶ χιλίοις: 
καὶ μυρίοις ot τῶν πολεμίων, οἱ δὲ Ῥωμαίων παρ᾽ Eva: 

au τοσοῦτοι. Ταύτην τὴν μάχην λέγουσι γενέσϑαι πρὸ; 

μιᾶς καλανδῶν Μαρτίων. Ἐϑριάμβευσε δ᾽ ἀπ᾽ αὐτὴ 
Οὐαλλέριος εἰσελάσας τεϑρίππῳ πρῶτος ὑπάτων. Καὶ 
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εὸ πρᾶγμα σεμνὴν καὶ μεγαλοπρεπῆ παρέσχεν ὄψιν, οὐκ 
ἐπίφϑονον οὐδ᾽ ἀνιάσασαν, ὡς ἔνιοι λέγουσι. τοὺς 
ορῶντας" οὐ γὰρ ἂν. ἔσχε ξῆλον τοσοῦτον οὐδὲ φιλοτι-- 
μίαν εἰς ἔτη πάμπολλα διαμένουσαν. ᾿4ποδέξαντο δὲ τοῦ 
Οὐαλλερίου καὶ τὰς εἰς τὸν συνάρχοντα τιμάς, αἷς ἐκ-- 5 
κομιξόμενον καὶ ϑαπτόμενον ἐκόσμησε" καὶ λόγον ἐπ᾽ 

103 αὐτῷ διεξῆλϑεν ἐπιτάφιον, ὃς οὕτως ὑπὸ Ῥωμαίων 
ἠγαπήϑη καὶ τοσαύτην ἔσχε χάριν, ὥστε πᾶσι τοῖς ἀγα-- 
ϑοῖς καὶ μεγάλοις ὑπάρχειν ἐξ ἐκείνου τελευτήσασιν ὑπὸ 
τῶν ἀρίστων ἐγκωμιάξεσϑαι. Ζέγεται δὲ καὶ τῶν EAAq- 10 
νικῶν ἐπιταφίων ἐκεῖνος γενέσϑαι πρεσβύτερος, εἴγε 
μὴ καὶ τοῦτο Σόλωνός ἐστιν, ὡς ᾿δναξιμένης ὁ δήτωρ 
ἱστόρηκεν. 

X. ᾿Αλλὰ δι᾽ ἐκεῖνα μᾶλλον ἤχϑοντο τῷ Οὐαλλερίῳ 
καὶ προσέχρουον, ὅτι Βροῦτος μέν. ὃν πατέρα τῆς ἐλευ-- 15 
ϑερίας ἐνόμιξεν ὁ δῆμος. οὐκ ἠξίωσε μόνος ἄρχειν, ἀλλὰ 
καὶ πρῶτον αὑτῷ συνάρχοντα προσείλετο καὶ δεύτερον" 
οὑτοσὶ δ᾽. ἔφασαν. εἰς αὑτὸν ἅπαντα συνενεγκάμενος 
οὐκ ἔστι τῆς Βρούτου κληρονόμος ὑπατείας μηδὲν αὐτῷ 
προσηκούσης, ἀλλὰ τῆς Ταρκυνίου τυραννίδος. Καίτοι 30 
τί δεῖ λόγῳ μὲν Βροῦτον ἐγκωμιάξειν, ἔργῳ δὲ μιμεῖσϑαι 
Ταρκύνιον, ὑπὸ ῥάβδοις ὁμοῦ πάσαις καὶ πελέκεσι κα-- 
τιόντα μόνον ἐξ οἰκίας τοσαύτης τὸ μέγεϑος. ὅσην οὐ 
καϑεῖλε τὴν τοῦ βασιλέως ; καὶ γὰρ ὄντως ὃ Οὐαλλέριος 
ὥκει τραγικώτερον ὑπὲρ τὴν καλουμένην Οὐελίαν οἰκίαν 25 
ἐπικρεμαμένην τῇ ἀγορᾷ καὶ καϑορῶσαν ἐξ ὕψους ἅπαν-- 
τα, δυσπρόσοδον δὲ πελάσαι καὶ χαλεπὴν ἔξωϑεν., ὥστε 
καταβαίνοντος αὐτοῦ τὸ σχῆμα μετέωρον εἶναι καὶ βασι-- 

λικὸν τῆς προπομπῆς τὸν ὄγκον. Ὅσον οὖν ἐν ἀρχῇ καὶ 
πράγμασι μεγάλοις ἀγαϑὸν ἣν ἔχειν ὦτα παρρησίαν ἀντὶ 30 
κολακείας προσιέμενα καὶ λόγους ἀληϑ εἴς, ἔδειξεν. Axov- 
σας γὰρ ὅτι τοῖς πολλοῖς ἁμαρτάνειν ἐδόκει τῶν φίλων 
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διεξιόντων. οὐκ ἐφιλονείκησεν οὐδ᾽ ἠγανάκτησεν, ἀλλὰ 
ταχὺ πολλοὺς συναγαγὼν τεχνίτας ἔτι νυχτὸς οὔσης 
κατέβαλε τὴν οἰκίαν καὶ κατέσκαψεν εἰς ἔδαφος πᾶσαν, 
ὥστε u&9" ἡμέραν τοὺς Ῥωμαίους δρῶντας καὶ συνιστα-- 

δ μένους τοῦ μὲν ἀνδρὸς ἀγαπᾶν καὶ ϑαυμάζξειν τὴν μεγα-- 
λοφροσύνην, ἄχϑεσϑαι δὲ τῆς οἰκίας καὶ ποϑεῖν τὸ μέ- 
γεϑὸς καὶ τὸ κάλλος, ὥσπερ ἀνθρώπου, διὰ φϑόνον οὐ 
δικαίως καταλελυμένης, τοῦ δὲ ἄρχοντος, ὥσπερ ἀνε- 
στίου. παρ᾽ ἑτέροις οἰκοῦντος. Ἐδέχοντο γὰρ oí φίλοι 

l0r0v Οὐαλλέριον, ἄχρι οὗ τόπον ἔδωκεν ὁ δῆμος αὐτῷ 
καὶ κατεσκεύασεν οἰκίαν ἐκείνης μετριωτέραν ὅπου νῦν 
ἱερόν ἐστιν Ovíxag πότας ὀνομαζόμενον. Βουλόμενος δὲ 
μὴ μόνον ἑαυτόν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀρχὴν ἀντὶ φοβερᾶς χει-- 
ροήϑη καὶ προσφιλῆ ποιεῖν τοῖς πολλοῖς, τούς τε πελέ-- 

Ιδκεις ἀπέλυσε τῶν ῥάβδων, αὐτάς τε τὰς ῥάβδους εἰς ἐκ-- 
κλησίαν παριὼν ὑφῆχε τῷ δήμῳ καὶ κατέκλινε, μέγα 
ποιῶν τὸ πρόσχημα τῆς δημοκρατίας. Καὶ τοῦτο μέχρι 
νῦν διαφυλάττουσιν οἵ ἄρχοντες. Ἐλάνϑανε δὲ τοὺς 
πολλοὺς οὐχ ἑαυτόν, ὡς ὥοντο, ποιῶν ταπεινόν, ἀλλὰ 

20 τὸν φϑόνον τῇ μετριότητι ταύτῃ καϑαιρῶν καὶ κολούων, 
αὑτῷ δὲ προστιϑεὶς τοσοῦτον μέγεϑος δυνάμεως. ὅσον 
ἀφαιρεῖν ἐδόκει τῆς ἐξουσίας ὑποδυομένου uso" ἡδονῆς 
αὐτῷ τοῦ δήμου καὶ φέροντος ἑκουσίως. Ὥστε καὶ Πο- 
πλικόλαν ἀνηγόρευσεν αὐτόν σημαίνει δὲ τοὔνομα δη-- 

25 u0x1505* καὶ τοῦτο μᾶλλον ἴσχυσε τῶν ἀρχαίων ὀνομά-- 

των, ᾧ καὶ ἡμεῖς χρησόμεϑα τὸν λοιπὸν βίον τοῦ ἀνδρὸς 
ἱστοροῦντες. 

ΧΙ. Ὑπατείαν μὲν γὰρ ἔδωκε μετιέναι καὶ παραγγέλ.- 
λειν τοῖς βουλομένοις" πρὸ δὲ τῆς καταστάσεως τοῦ 

δοσυνάρχοντος οὐκ εἰδὼς τὸν γενησόμενον, ἀλλὰ δεδιὼς 
ἀντίπραξιν ὑπὸ φϑόνου τινὸς ἢ ἀγνοίας ἐχρήσατο τῇ 
μοναρχίᾳ πρὸς τὰ κάλλιστα καὶ μέγιστα τῶν πολιτευ-- 
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gürov. Πρῶτον μὲν yàg ἀνεπλήρωσε τὴν βουλὴν ὀλυ- 

γανδροῦσαν" ἐτεϑνήκεσαν γὰρ of μὲν ὑπὸ Ταρκυνίου 
πρότερον, οὗ δὲ ἔναγχος ἐν τῇ μάχῃ. Τοὺς δ᾽ ἐγγραφέν-- 
τας ὑπ᾽ αὐτοῦ λέγουσιν ἑκατὸν καὶ ἑξήκοντα τέσσαρας 
γενέσϑαι. Μετὰ δὲ ταῦτα νόμους ἔγραψεν, ὧν μάλισταῦ 
μὲν ἰσχυροὺς ἐποίησε τοὺς πολλοὺς ὁ τὸν δῆμον ἀπὸ τῶν 

08 ὑπάτων τῷ φεύγοντι δίκην ἐπικαλεῖσϑαι διδούς δεύ-- 
τερος ὃ τοὺς ἀρχὴν ἀναλαβόντας, ἣν ὁ δῆμος οὐκ ἔδωκεν, 
ἀποϑνήσκειν κελεύων - τρίτος δὲ μετὰ τούτους, ὃς ἐβοή-- 
ϑησε τοῖς πένησιν, à τὰ τέλη τῶν πολιτῶν ἀφεῖλε καὶ 10 
προϑυμότερον ἅπτεσϑαι τῶν ἐργασιῶν ἐποίησεν ἅπαν-- 
τας. Ὁ δὲ γραφεὶς κατὰ τῶν ἀπειϑούντων τοῖς ὑπάτοις 
οὐχ ἧττον ἔδοξε δημοτικὸς εἶναι καὶ πρὸς τῶν πολλῶν 
μᾶλλον ἢ δυνατῶν γεγράφϑαι. Ζημίαν γὰρ ἀπειϑείας 
ἔταξε βοῶν πέντε καὶ δυεῖν προβάτων ἀξίαν. Ἦν δὲ τιμὴ 15 
προβάτου μὲν ὀβολοὶ δέκα, βοὸς δὲ ἑκατόν, οὔπω νομί- 
σματι χρωμένων πολλῷ τότε Ῥωμαίων, ἀλλὰ προβατείαις 
καὶ κτηνοτροφίαις εὐθηνούντων. Zhi καὶ τὰς οὐσίας 
ἄχρι νῦν ἀπὸ τῶν προβάτων πεχούλια καλοῦσι, καὶ τῶν 
νομισμάτων τοῖς παλαιοτάτοις βοῦν ἐπεχάραττον ἢ z190—20 
βατον ἢ σῦν. Ἐτίϑεντο δὲ καὶ παισὶν αὑτῶν XviAAovg 
καὶ Βουβούλκους καὶ Καπραρίους ὀνόματα καὶ Πορ- 
κίους- κάπρας μὲν τὰς αἶγας, πόρκους δὲ τοὺς χοίρους 
ὀνομάζοντες. 

ΧΗ. Οὕτω δὲ περὶ ταῦτα δημοτικὸς γενόμενος νο-- 35 
μοϑέτης καὶ μέτριος ἐν τῷ μετρίῳ τὴν τιμωρίαν ὑπερέ- 
τεινεν. Ἔγραψε γὰρ νόμον ἄνευ κρίσεως κτεῖναι διδόντα 
τὸν βουλόμενον τυραννεῖν" κτείναντα δὲ φόνου καϑαρὸν 
ἐποίησεν, εἰ παράσχοιτο τοῦ ἀδικήματος τοὺς ἐλέγχους. 

Ἐπεὶ γὰρ οὐ δυνατὸν ἐπιχειροῦντα τηλικούτοις λαϑεῖν 80 
ἅπαντας, οὐκ ἀδύνατον δὲ τὸ μὴ λαϑόντα τοῦ κριϑῆναι 
φϑάσαι κρείττονα γενόμενον, ἣν ἀναιρεῖ τὸ ἀδίκημα 
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κρίσιν προλαβεῖν ἔδωκε τῷ δυναμένῳ κατὰ τοῦ ἀδι- 
κοῦντος. Ἐπῃνέϑη δὲ καὶ διὰ τὸν ταμιευτικὸν νόμον. 
Ἐπεὶ γὰρ ἔδει χρήματα πρὸς τὸν πόλεμον εἰσενεγκεῖν 
ἀπὸ τῶν οὐσιῶν τοὺς πολίτας, οὔτ᾽ αὐτὸς ἄψασϑαι τῆς 

ὅ οἰκονομίας οὔτε τοὺς φίλους ἐᾶσαι βουλόμενος οὔϑ᾽ 
ὅλως εἰς οἶκον ἰδιώτου παρελθεῖν δημόσια χρήματα, 

ταμιεῖον μὲν ἀπέδειξε τὸν τοῦ Κρόνου ναόν, ᾧ μέχρι 
νῦν χρώμενοι διατελοῦσι, ταμίας δὲ τῷ δήμῳ δύο τῶν 
νέων ἔδωκεν ἀποδεῖξαι καὶ ἀπεδείχϑησαν oí πρῶτοι 

10 Πούπλιος Οὐετούριος καὶ Μινούκιος Μάρκος καὶ χρή-- 

ματα συνήχϑη πολλά. Τρισκαίδεκα γὰρ ἀπεγράψαντο 
μυριάδες, ὀρφανοῖς παισὶ καὶ χήραις γυναιξὶν ἀνεϑεί- 
σης τῆς εἰσφορᾶς. Ταῦτα δὲ διοικήσας ἀπέδειξεν ἑαυτῷ 
συνάρχοντα τὸν Μουκρητίας πατέρα Μουκρήτιον, ᾧ τῆς 

10 ἡγεμονικωτέρας ἐξιστάμενος ὄντι πρεσβυτέρῳ τάξεως 
παρέδωκε τοὺς καλουμένους φάσκης - καὶ τοῦτο διέ- 
μεινεν εἰς ἡμᾶς τὸ πρεσβεῖον ἀπ᾽ ἐκείνου τοῖς γεραιτέ-- 
ροις φυλαττόμενον. Ἐπεὶ δ᾽ ὀλίγαις ἡμέραις ὕστερον 
ἐτελεύτησεν ὁ Πουκρήτιος πάλιν ἀρχαιρεσιῶν γενομέ-- 

20 vov ἠρέϑη Μάρκος Ὡράτιος, καὶ συνῆρχε τῷ Ποπλικόλᾳ 
τὸν ὑπολειπόμενον χρόνον τοῦ ἐνιαυτοῦ. 

XIIL Ταρχυνίου δὲ Ρωμαίοις δεύτερον πόλεμον ἐν 
Τυρρηνίᾳ κινοῦντος μέγα σημεῖον λέγεται γενέσθαι" 
βασιλεύων γὰρ ἔτι καὶ τὸν νεὼν τοῦ Καπιτωλίου zfug 

οοἔχων Ó Ταρκύνιος ὅσον οὔπω συντετελεσμένον, εἴτε 
μαντείας γενομένης εἴτ᾽ αὐτῷ δόξαν ἄλλως, ἅρμα κατὰ 
κορυφὴν ἐπιστῆσαι κεραμεοῦν ἐξέδωκε Τυρρηνοῖς τισιν 
ἐξ Οὐηΐων δημιουργοῖς. εἶτ᾽ ὀλίγον ὕστερον ἐξέπεσε τῆς 
ἀρχῆς. Τῶν δὲ Τυρρηνῶν διαπεπλασμένον τὸ τέϑριπ- — 

ϑῦπον ἐμβαλόντων εἰς κάμινον οὐκ ἔπαϑεν ἃ προσήκει - 
πάσχειν πηλὸν ἐν πυρί, πυχνοῦσϑαι καὶ συνιξάνειν, — 
ἐχτηκομένης τῆς ὑγρότητος. ἀλλ᾽ ἐξέστη καὶ ὥδησε καὶ — 
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μέγεϑος ἔσχεν ἅμα δώμῃ καὶ σκληρότητι τοσοῦτον, ὥστε 
μόλις ἐξαιρεϑῆναι τὴν ὀροφὴν ἀποσκευασαμένων τῆς 
καμίνου καὶ τῶν τοίχων περιαιρεϑέντων. o οὖν ἐδόκει 
τοῖς μάντεσι ϑεῖον εἶναι σημεῖον εὐτυχίας καὶ δυνάμεως 
παρ᾽ οἷς ἔσοιτο τὸ τέϑριππον. ἔγνωσαν oí Οὐήϊοι μὴ ὃ 
προέσϑαι τοῖς Ῥωμαίοις ἀπαιτοῦσι, καὶ ἀπεκρίναντο 
τοῦτο Ταρκυνίοις, οὐ τοῖς Ταρκυνίους ἐκβαλοῦσι 

104 προσήκειν. Ὀλίέγαις δ᾽ ὕστερον ἡμέραις ἦσαν ἵππων 
ἀγῶνες αὐτοῖς. Καὶ τὰ μὲν ἄλλα ϑέαν καὶ σπουδὴν 
εἰωϑυῖαν παρεῖχε, τὸ δὲ νικῆσαν τέϑριππον ὁ μὲν qví- 10 
οχος ἐξήλαυνε τοῦ ἱπποδρόμου σχέδην ἐστεφανωμένος, 
of δὲ ἵπποι πτοηϑέντες ἀπ᾽ οὐδεμιᾶς ἐμφανοῦς προφά- 
σεως, ἀλλὰ κατά τι δαιμόνιον ἢ τύχην ἵεντο παντὶ τάχει 
πρὸς τὴν Ῥωμαίων πόλιν ἔχοντες τὸν ἡνίοχον, ὡς οὐ-- 
δὲν ἦν ἔργον αὐτοῦ κατατείνοντος οὐδὲ παρηγοροῦν- 15 

τος. ἀλλ ἥρπαστο, δόντα τῇ δύμῃ καὶ φερόμενον. ἄχρι 
οὗ τῷ Καπιτωλίῳ προσμίξαντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἐνταῦϑα 
παρὰ τὴν πύλην, ἣν νῦν Ῥατουμέναν καλοῦσι. Γενομέ- 
vov δὲ rovrov ϑαυμάσαντες οἵ Οὐήϊοι καὶ φοβηϑέντες 
ἐπέτρεψαν ἀποδοῦναι τὸ ἅρμα τοῖς τεχνίταις. 20 

XIV. Τὸν δὲ νεὼν τοῦ Καπιτωλίου Ζιὸς εὔξατο μὲν 
ἀναϑήσειν Ταρκύνιος ὁ ΖΦημαράτου πολεμῶν Σαβίνοις, 
ὠκοδόμησε δὲ Ταρκύνιος ὁ Σούπερβος υἱὸς ὧν ἢ υἱωνὸς 
τοῦ εὐξαμένου" καϑιερῶσαι δὲ οὐκ ἔφϑασεν, ἀλλὰ μι-- 
κρὸν ἀπελείπετο τοῦ τέλος ἔχειν ὅτε Ταρκύνιος ἐξέ- 35 

πιπτεν. "hg οὖν ἀπείργαστο τελέως καὶ τὸν προσήκοντα 
κόσμον ἀπεῖχεν, ἦν τῷ Ποπλικόλᾳ φιλοτιμία πρὸς τὴν 
καϑιέρωσιν. Ἐφϑόνουν δὲ πολλοὶ τῶν δυνατῶν καὶ 
ἤχϑοντο ταῖς μὲν ἄλλαις τιμαῖς ἧττον, ἃς νομοϑετῶν 
καὶ στρατηγῶν ἐκ προσηκόντων ἔσχε" ταύτην δ᾽ οὖσαν 30 
ἀλλοτρίαν οὐκ ᾧοντο δεῖν αὐτῷ προσγενέσϑαι, καὶ τον 
Ὡράτιον προετρέποντο καὶ παρώξυνον ἀντιποιεῖσϑαι 
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τῆς καϑιερώσεως. Γενομένης οὖν τῷ Ποπλικόλᾳ στρα- 
τείας ἀναγκαίας, ψηφισάμενοι τὸν ἱϑράτιον καϑιεροῦν 
ἀνῆγον εἰς τὸ Καπιτώλιον, ὡς οὐκ ἂν ἐκείνου περιγε-- 
νόμενοι παρόντος. Ἔνιοι δέ φασι κλήρῳ τῶν ὑπάτων 

p λαχεῖν ἐκεῖνον ἐπὶ τὴν στρατείαν ἄκοντα, τοῦτον δὲ ἐπὶ 
τὴν καϑιέρωσιν. Ἔξεστι δὲ περὶ τούτων ὡς ἔσχεν εἰχά-- 
ξειν τοῖς πραχϑεῖσι περὶ τὴν καϑιέρωσιν. Εἰδοῖς οὖν 
Σεπτεμβρίαις. ὃ συντυγχάνει περὶ τὴν πανσέληνον μά-- 
λιστα τοῦ Μεταγειτνιῶνος, συνηϑροισμένων ἁπάντων 

10 εἰς τὸ Καπιτώλιον, ὁ μὲν ἸΦράτιος σιωπῆς γενομένης τά 
τ᾽ ἄλλα δράσας καὶ τῶν ϑυρῶν ἁψάμενος, ὥσπερ ἔϑος 
ἐστίν. ἐπεφϑέγγετο τὰς νενομισμένας ἐπὶ τῇ καϑιερώσει 
φωνάς" ὁ δ᾽ ἀδελφὸς τοῦ Ποπλικόλα Μάρκος ἐκ πολλοῦ 
παρὰ τὰς ϑύρας ὑφεστὼς καὶ παραφυλάττων τὸν καιρὸν 

15 499 ὕπατε“" εἶπεν ,,0 víóg σου τέϑνηκεν ἐν τῷ στρατο-- 
πέδῳ νοσήσας.“ Τοῦτο πάντας ἠνίασε τοὺς ἀκούσαντας" 
ὁ δ᾽ ἙὩὩράτιος οὐδὲν διαταραχϑεὶς, ἀλλ᾽ ἢ τοσοῦτον μό-- 
vov εἰπών «:Ρίψατε τοίνυν ὅποι βούλεσϑε τὸν νεκρὸν, 
ἐγὼ γὰρ οὐ προσίεμαι τὸ πένϑος““ ἐπέραινε τὴν λοιπὴν 

“0 καϑιέρωσιν. Ἦν δὲ τὸ προσηγγελμένον οὐκ ἀληϑές, ἀλλ᾽ 
ὁ Μάρκος ὡς ἀποστήσων τὸν ϑράτιον ἐψεύσατο. Θαυ-- 
μαστὸς οὖν ὁ ἀνὴρ τῆς εὐσταϑείας, εἴτε τὴν ἀπάτην ἐν 
καιρῷ βραχεῖ συνεῖδεν εἴτε πιστευϑεὶς 0 λόγος οὐκ ἐχί- 
νησεν αὐτόν. 

25 XV. Ἔοικε δὲ καὶ περὶ τὸν δεύτερον ναὸν ὁμοία τύχη 
γενέσϑαι τῆς καϑιερώσεως. Τὸν μὲν γὰρ πρῶτον, ὡς 
εἴρηται, Ταρκυνίου κατασκευάσαντος, Ὡρατίου δὲ xa- 
ϑιερώσαντος, ἐν τοῖς ἐμφυλίοις πολέμοις πῦρ ἀπώλεσε" 
τὸν δὲ δεύτερον ἀνέστησε μὲν Σύλλας, ἐπεγράφη δὲ τῇ 

2οχαϑιερώσει Κάτουλος Σύλλα προαποϑανόντος. Τούτου 
δὲ πάλιν ἐν ταῖς κατὰ Οὐϊτέλλιον στάσεσι διαφϑαρέντος 

τὸν τρίτον τῇ πρὸς τἄλλα καὶ τοῦτο χρησάμενος εὐποτμίᾳ 
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Οὐεσπεσιανὸς ἐξ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἀναγαγὼν ἐπεῖδε 
γενόμενον καὶ φϑειρόμενον μετ᾽ ὀλίγον οὐκ ἐπεῖδεν, 
ἀλλὰ τοσοῦτον εὐτυχίᾳ Σύλλαν παρῆλϑεν, ὅσον ἐκεῖνον 
μὲν τῆς ἀφιερώσεως τοῦ ἔργου, τοῦτον δὲ τῆς ἀναιρέ- 
σεῶς προαποϑανεῖν. “μα γὰρ τῷ τελευτῆσαι Οὐεσπε--ὃ 

105 σιανὸν ἐνεπρήσϑη τὸ Καπιτώλιον. Ὁ δὲ τέταρτος οὗτος 
ὑπὸ ΖΙομετιανοῦ καὶ συνετελέσϑη καὶ καϑιερώϑη. 4ἐ- 
γεται δὲ Ταρκύνιον εἰς τοὺς ϑεμελίους ἀναλῶσαι λίτρας 
ἀργυρίου τετρακισμυρίας" τούτου δὲ τοῦ xo9 ἡμᾶς τὸν 
μέγιστον ἐν Ῥώμῃ τῶν ἰδιωτικῶν πλοῦτον ἐκλογισϑέντα 10 
τὸ τῆς χρυσώσεως μὴ τελέσαι [ἂν ἢ ἀνάλωμα, πλέον ἢ 
δισχιλίων καὶ μυρίων ταλάντων γενόμενον. O( δὲ κίονες 
ἐκ τοῦ Πεντελῆσιν ἐτμήϑησαν A(80v κάλλιστα τῷ πάχει 
πρὸς τὸ μῆκος ἔχοντες" εἴδομεν γὰρ αὐτοὺς ᾿4ϑήνησιν. 
Ἐν δὲ Ῥώμῃ πληγέντες αὖϑις καὶ ἀναξυσϑέντες οὐ το-- 15 
σοῦτον ἔσχον γλαφυρίας, ὅσον ἀπώλεσαν συμμετρίας 
τοῦ καλοῦ, διάκενοι καὶ λαγαροὶ φανέντες. Ὁ μέντοι 
ϑαυμάσας τοῦ Καπιτωλίου τὴν πολυτέλειαν. εἰ μίαν 
εἶδεν ἐν οἰχίᾳ Ζιομετιανοῦ στοὰν ἢ βασιλικὴν ἢ βαλα- 
νεῖον ἢ παλλακέδων δίαιταν, οἷόν ἐστι τὸ λεγόμενον 30 
Ἐπιχάρμου πρὸς τὸν ἄσωτον 

Οὐ φιλάνϑρωπος τύ γ᾽ ἐσσ᾽- ἔχεις νόσον" χαίρεις 
διδούς" 

τοιοῦτον ἄν τι πρὸς Ζομετιανὸν εἰπεῖν προήχϑη" Οὐκ 
εὐσεβὴς οὐδὲ φιλότιμος τύ γ᾽ ἐσσί" ἔχεις νόσον" χαίρεις 25 
κατοικοδομῶν, ὥσπερ 0 Μίδας ἐκεῖνος ἅπαντά σοι χρυσᾶ 
καὶ λέϑινα βουλόμενος γίνεσϑαι. Ταῦτα μὲν οὖν περὶ 
τούτων. 

XVI. Ὁ δὲ Ταρκύνιος μετὰ τὴν μεγάλην μάχην. ἐν ἡ 
καὶ τὸν υἱὸν ἀπώλεσε μονομαχήσαντα Βρούτῳ, κατα-- 80 
φυγὼν εἰς τὸ Κλούσιον ἱκέτευσε Δάραν Πορσίναν, 
ἄνδρα καὶ δύναμιν μεγίοτην ἔχοντα τῶν Ἰταλικῶν βα- 
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σιλέων καὶ δοκοῦντα χρηστὸν εἷναι καὶ φιλότιμον" ὃ δ᾽ 
ὑπέσχετο βοηϑήσειν. Καὶ πρῶτον μὲν ἔπεμψεν εἰς Ῥώ- 
μην κελεύων δέχεσθαι τὸν Ταρκύνιον" ὡς δ᾽ οὐχ ὑπή- 
κουσαν οἵ Ῥωμαῖοι, καταγγείλας αὐτοῖς πόλεμον καὶ χρό-- 

5 vov, ἐν Q, καὶ τόπον, εἰς ὃν ἔμελλεν ἐμβαλεῖν, ἀφίκετο 
μετὰ πολλῆς δυνάμεως. Ποπλικόλας δ᾽ ἠρέϑη μὲν ἀπὼν 
ὕπατος τὸ δεύτερον καὶ σὺν αὐτῷ Τίτος ΠΜουκρήτιος" 
ἐπανελϑὼν δὲ εἰς Ῥώμην καὶ βουλόμενος τῷ φρονήματι 
πρῶτον ὑπερβαλέσϑαι τὸν Πορσίναν ἔκτιξε πόλιν Σι- 

10 γλεουρέαν ἤδη πλησίον ὄντος αὐτοῦ. Καὶ τειχίσας μεγά- 
λοις ἀναλώμασιν ἑπτακοσίους ἐποικοὺς ἀπέστειλεν. ὡς 
ῥαδίως φέρων καὶ ἀδεῶς τὸν πόλεμον. Οὐ μὴν ἀλλὰ 
προσβολῆς ὀξείας τῷ τείχει γενομένης ἐξεώσϑησαν οἵ 
φύλακες ὑπὸ τοῦ llogGíva, καὶ φεύγοντες ὀλίγου Gvv- 

15 ἐπεσπάσαντο τοὺς πολεμίους εἰς τὴν πόλιν. Ἔφϑη δὲ 
πρὸ τῶν πυλῶν ἐκβοηϑήσας ὁ Ποπλικόλας, καὶ μάχην 
συνάψας παρὰ τὸν ποταμὸν ἀντεῖχε πλήϑει βιαξομένοις 
τοῖς πολεμίοις, ἄχρι οὗ τραύμασι νεανικοῖς περιπεσὼν 

ἀπεκομίσϑη φοράδην ἐκ τῆς μάχης. Τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ 4ov- 
ορκρητίου τοῦ συνάρχοντος αὐτῷ παϑόντος ἀϑυμία τοῖς 
Ῥωμαίοις ἐνέπεσε, καὶ φυγῇ πρὸς τὴν πόλιν ἔσωξον écv- 
τούς. ᾿ῳϑουμένων δὲ τῶν πολεμίων διὰ τῆς ξυλίνης 
γεφύρας ἐκινδύνευσεν ἡ Ῥώμη κατὰ κράτος ἁλῶναι. 
Πρῶτος δὲ Κόκλιος &3odviog καὶ σὺν αὐτῷ δύο τῶν ἐπι- 

35 φανεστάτων ἀνδρῶν, Eguíviog καὶ “άρκιος, ἀντέ- 
στησαν περὶ τὴν ξυλίνην γέφυραν. Ὁ δ᾽ Θράτιος τὸν 
KóxAwv ἐπωνύμιον ἔσχεν ἐν πολέμῳ τῶν ὀμμάτων ϑά- 
τερον ἐκκοπείς" ὡς δ᾽ ἔνιοι λέγουσι, διὰ σιμότητα τῆς 
ῥινὸς ἐνδεδυκυίας, ὥστε μηδὲν εἶναι τὸ διορέξον τὰ 

80 ὄμματα καὶ τὰς ὀφρῦς συγκεχύσϑαι, Κύκλωπα βουλό- 
μενοι καλεῖν αὐτὸν οἱ πολλοὶ τῆς γλώττης ὀλισϑαινού-: 
σης ἐκράτησεν ὑπὸ πλήϑους Κόκλιον καλεῖσϑαι. Οὗτος 
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ἑστὼς πρὸ τῆς γεφύρας ἠμύνετο τοὺς πολεμίους, ἄχρι οὗ 
διέκοψαν οἱ σὺν αὐτῷ κατόπιν τὴν γέφυραν. Οὕτω δὲ 
μετὰ τῶν ὅπλων ἀφεὶς ἑαυτὸν εἰς τὸν ποταμὸν ἀπενή-- 
ξατο καὶ προσέμιξε τῇ πέραν ὄχϑῃ δόρατι Τυρρηνικῷ 
βεβλημένος τὸν γλουτόν. Ὁ δὲ Ποπλικόλας τὴν ἀρετὴν 5 

Ὀθϑαυμάσας αὐτίκα μὲν εἰσηγήσατο Ῥωμαίους ἅπαντας, 
ὅσην ἕκαστος ἐν ἡμέρᾳ τροφὴν ἀνήλισκε, δοῦναι συνεισ-- 
ενεγχόντας, ἔπειτα τῆς χώρας ἣν αὐτὸς περιαρύδειεν ἐν 
ἡμέρᾳ. Πρὸς δὲ τούτοις εἰκόνα χαλκῆν ἔστησαν [αὐτῷ] 
ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ Ἡφαίστου, τὴν γενομένην ἐκ τοῦ τραύ-- 10 
ματος τῷ ἀνδρὶ χωλότητα μετὰ τιμῆς παρηγοροῦντες. 

XVII. Ἐπικειμένου δὲ Πορσίνα τῇ πόλει καὶ λιμὸς 
ἥπτετο τῶν Ῥωμαίων, καὶ Τυρρηνῶν ἕτερος στρατὸς αὖὐ-- 
τὸς καϑ' αὑτὸν εἰς τὴν χώραν ἐνέβαλε. Ποπλικόλας δὲ 
τὸ τρίτον ὑπατεύων Πορσένᾳ uiv ἀτρεμῶν καὶ φυλάτ-- 15 
τῶν τὴν πόλιν gero δεῖν ἀντέχειν, τοῖς δὲ Τυρρηνοῖς 
ἐπεξῆλθε καὶ συμβαλὼν ἐτρέψατο καὶ πεντακισχιλίους 
αὐτῶν ἀνεῖλε. Τὸ δὲ περὶ Μούκιον εἴρηται μὲν ὑπὸ 
πολλῶν καὶ διαφόρως, λεκτέον δὲ qj μάλιστα πιστεύεται 
καὶ ἡμῖν. Ἦν ἀνὴρ εἰς πᾶσαν ἀρετὴν ἀγαϑός. ἐν δὲ τοῖς 90 
πολεμικοῖς ἄριστος: ἐπιβουλεύων δὲ τὸν Πορσίναν ἀνε-- 
λεῖν παρεισῆλϑεν εἰς τὸ στρατόπεδον Τυρρηνίδα φορῶν 
ἐσθῆτα καὶ φωνῇ χρώμενος ὁμοίᾳ. Περιελϑὼν δὲ τὸ 
βῆμα τοῦ βασιλέως καϑεξομένου, καὶ σαφῶς μὲν αὐτὸν 
οὐκ εἰδὼς, ἐρέσϑαι δὲ περὶ αὐτοῦ δεδιώς, ὃν φήϑη μά-- 25 
λιστα τῶν συγκαϑεζομένων ἐκεῖνον εἶναι σπασάμενος τὸ 
ξέφος ἀπέκτεινεν. Ἐπὶ τούτῳ δὲ συλληφϑεὶς ἀνεκρίνετο" 
καί τινος ἐσχαρίδος πῦρ ἐχούσης μέλλοντι τῷ Πορσίνᾳ 
ϑύειν κεκομισμένης, ὑπερσχὼν τὴν δεξιὰν χεῖρα καιο-- 
μένης τῆς σαρκὸς εἵστήκει πρὸς τὸν Πορσίναν ἀποβλέ- 30 
zov ἰταμῷ καὶ ἀτρέπτῳ τῷ προσώπῳ, μέχρι οὗ θαυμάσας 
ἀφῆκεν αὐτὸν καὶ τὸ ξέφος ἀποδιδοὺς ὥρεξεν ἀπὸ τοῦ 
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βήματος" ὁ δὲ τὴν εὐώνυμον προτείνας ἐδέξατο. Kal 
διὰ τοῦτό φασιν αὐτῷ γενέσϑαι τὸν Σκχαιόλαν ἐπέκλησιν 
ὅπερ ἐστὶ “αιόν. Ἔφη δὲ τὸν φόβον τοῦ Πορσίνα νενι- 
κηκὼς ἡττᾶσϑαι τῆς ἀρετῆς, καὶ χάριτι μηνύειν ἃ πρὸς 

5 ἀνάγκην ovx ἂν i£nyógsvos. ,, Τριακόσιοι γὰρ Ῥωμαίων"" 
ἔφη ..τὴν αὐτὴν ἐμοὶ γνώμην ἔχοντες ἐν τῷ στρατοπέδῳ 
σου πλανῶνται καιρὸν ἐπιτηροῦντες" ἐγὼ δὲ κλήρῳ λα- 
χὼν καὶ προεπιχειρήσας οὐκ ἄχϑομαι τῇ τύχῃ,διαμαρτὼν 
ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ καὶ φίλου μᾶλλον ἢ πολεμίου Ῥωμαίοις 

10 εἶναι πρέποντος.“ Ταῦϑ᾽ ὁ Πορσίνας ἀκούσας ἐπίστευσε 
καὶ πρὸς τὰς διαλύσεις ἥδιον ἔσχεν, οὐ vOGOUTO, μοι 
δοκεῖ, φόβῳ τῶν τριακοσίων. ὅσον ἀγασϑεϊς καὶ ϑαυ- 
μάσας τὸ φρόνημα καὶ τὴν ἀρετὴν τῶν Ῥωμαίων. Τοῦ-- 
vov τὸν ἄνδρα Μούκιον ὁμοῦ τι πάντων καὶ Σικαιόλαν 

15 καλούντων ᾿4ϑηνόδωρος ὁ Σάνδωνος ἐν τῷ πρὸς Ὀκτα- 
ουΐαν τὴν Καίσαρος ἀδελφὴν καὶ Ὀψίγονον ὠνομάσϑαι 
φησίν. 

XVIII. Ὁ μέντοι Ποπλικόλας αὐτός, οὐχ οὕτω πολέ- 
μιον ὄντα τὸν Πορσίναν βαρὺν ἡγούμενος, ὡς ἄξιον 

20 πολλοῦ τῇ πόλει φίλον γενέσϑαι καὶ σύμμαχον, οὐκ 
ἔφευγεν ἐπ᾽ αὐτοῦ δίκῃ κριϑῆναι πρὸς Ταρκύνιον, ἀλλ᾽ 
ἐϑάρρει καὶ προὐκαλεῖτο πολλάκις ὡς ἐξελέγξων κάκιστον 
ἀνδρῶν καὶ δικαίως ἀφαιρεϑέντα τὴν ἀρχήν. ᾿ἥποκρι- 
ναμένου δὲ τοῦ Ταρκυνίου τραχύτερον, οὐδένα ποιεῖ-- 

οὅσϑαι δικαστήν, ἥκιστα δὲ Πορσίναν. εἰ σύμμαχος ὧν 
μεταβάλλεται, δυσχεράνας καὶ καταγνοὺς 0 Πορσένας. 
ἅμα δὲ τοῦ παιδὸς Ἴάρροντος δεομένου καὶ σπουδάξον-- 
τος ὑπὲρ τῶν Ῥωμαίων. κατελύσατο τὸν πόλεμον ἐξι 
σταμένοις ἧς ἀπετέμοντο τῆς Τυρρηνίδος χώρας καὶ | 

β0τοὺς αἰχμαλώτους ἀποπέμπουσι, κομιξομένοις δὲ τους 
αὐτομόλους. Ἐπὶ τούτοις ὁμήρους ἔδωκαν ἐξ εὐπατρι - 
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δῶν περιπορφύρους δέκα καὶ παρϑένους τοσαύτας. ὧν 
ἦν καὶ Ποπλικόλα ϑυγάτηρ Οὐαλλερία. 

ΧΙΧ. Πραττομένων δὲ τούτων τοῦ τε Πορσίνα πασαν 
ἤδη τὴν πολεμικὴν ἀνεικότος παρασκευὴν διὰ πίστιν, αἱ 
παρϑένοι τῶν Ῥωμαίων κατῆλθον ἐπὶ λουτρὸν ἔνϑα 015 

107 μηνοειδής TuS ὄχϑη περιβάλλουσα τὸν ποταμὸν ἡσυχίαν 

μάλιστα καὶ γαλήνην τοῦ κύματος παρεῖχεν. Ως δ᾽ οὔτε 

τινὰ φυλακὴν ἑώρων οὔτε παριόντας ἄλλως ἢ. διαπλέον-- 
τας, ὁρμὴν ἔσχον ἀπονήξασϑαι πρὸς ῥεῦμα πολὺ καὶ δένας 
βαϑείας. Ἔνιοι δέ φασι μίαν αὐτῶν. ὄνομα Κλοιλίαν, 10 

|. ἵππῳ διεξελάσαν τὸν πόρον ἐγκελευομένην ταῖς ἄλλαις 
νεούσαις καὶ παραϑαρρύνουσαν. Ἐπεὶ δὲ σωϑεῖσαι πρὸς 
τὸν Ποπλικόλαν ἧκον, οὐκ ἐθαύμασεν οὐδ᾽ ἠγάπησεν, 
ἀλλ᾽ ἠνιάϑη, ὅτι Πορσίνα κακίων ἐν πίστει φανεῖται καὶ 
τὸ τόλμημα τῶν παρϑένων αἰτίαν i κακούργημα 'Po- 15 
μαίων γεγονέναι. . zí.ó συλλαβὼν αὐτὰς πάλιν ἀπέστειλε 
πρὸς τὸν Πορσίναν. Ταῦτα δ᾽ oí περὶ τὸν Ταρκύνιον 
προαισϑόμενοι καὶ καϑίσαντες ἐνέδραν τοῖς ἄγουσι τὰς 
παῖδας ἐν τῷ περᾷν ἐπέϑεντο πλείονες ὄντες. ᾿Εκείνων 
δὲ ὅμως ἀμυνομένων, ἡ Ποπλικόλα ϑυγάτηρ Οὐαλλερία 30 
διὰ μέσων ὁρμήσασα τῶν μαχομένων ἀπέφυγε, καὶ τρεῖς 
τινες οἰκέται συνδιεκπεσόντες ἔσωξον αὐτήν. Τῶν δ᾽ 
ἄλλων οὐκ ἀκινδύνως ἀναμεμιγμένων τοῖς μαχομένοις. 
αἰϑόμενος ᾿ἄρφων ὁ Πορσίνα υἱὸς ὀξέως προσεβοήϑησε, 

καὶ φυγῆς γενομένης τῶν πολεμίων περιεποίησε τοὺς 35 
Ῥωμαίους. Qo δὲ τὰς παρϑένους κομισϑείσας ὃ Πορσί- 

νας εἶδε, τὴν καταρξαμένην τῆς πράξεως καὶ παρακελευ- 
σαμένην ταῖς ἄλλαις ἐξήτει. ᾿Δκούσας δὲ τὸ ὄνομα τῆς 
Κλοιλίας πφοσέβλεψεν αὐτὴν ὕλεῳ καὶ φαιδρῷ τῷ προσ- 
ὥπῳ, καὶ κελεύσας ἵ ἵππον ἀχϑῆναι τῶν βασιλικῶν X£X0— 30 

σμημένον εὐπρεπῶς ἐδωρήσατο. Τοῦτο ποιοῦνται μαρ-- 
τύριον οἵ μόνην τὴν Κλοιλίαν λέγοντες ἵππῳ διεξελάσαι 

PLUT. viT. I. 14 
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τὸν ποταμόν. OL δ᾽ οὔ φασιν, ἀλλὰ τιμῆσαι τὸ ἀνδρῶδες 
αὐτῆς τὸν Τυρρηνόν. ᾿Δνάκειται δὲ τὴν ἱερὰν ὁδὸν πο- 
ρευομένοις εἰς Παλάτιον ἀνδριὰς αὐτῆς ἔφιππος. ὅν 
τινες οὐ τῆς Κλοιλίας, ἀλλὰ τῆς Οὐαλλερίας εἶναι λέ- 

δγουσιν. Ὁ δὲ Πορσίνας διαλλαγεὶς τοῖς Ρωμαίοις ἄλλην 
τε ἑαυτοῦ πολλὴν μεγαλοφροσύνην ἐπεδείξατο τῇ πόλει 
καὶ τὰ ὅπλα τοὺς Τυρρηνοὺς ἀναλαβεῖν κελεύσας, ἄλλο 
δὲ μηδὲν... ἀλλ᾽ ἐκλείπειν τὸν χάρακα σίτου τε πολλοῦ 
καὶ χρημάτων γέμοντα παντοδαπῶν παρέδωκε τοῖς Po- 

το μαίοις. Ζίιὸ καὶ x«9' ἡμᾶς ἔτι πωλοῦντες τὰ δημόσια 
πρῶτα κηρύττουσι τὰ Πορσίνα χρήματα, τιμὴν τῷ ἀνδρὶ 
τῆς χάριτος ἀΐδιον ἐν τῇ μνήμῃ διαφυλάττοντες. Εἰἵστή-- 
κει δὲ καὶ χαλκοῦς ἀνδριὰς αὐτοῦ παρὰ τὸ βουλευτήριον, 
ἁπλοῦς καὶ ἀρχαϊκὸς τῇ ἐργασίᾳ. 

15 XX. Μετὰ δὲ ταῦτα Σαβίνων ἐμβαλόντων εἰς τὴν 
χώραν ὕπατος μὲν ἀπεδείχϑη Μάρκος Οὐαλλέριος, ἀδελ- 
φὸς Ποπλικόλα, καὶ Ποστούμιος Τούβερτος. Πραττομέ- 
vov δὲ τῶν μεγίστων γνώμῃ καὶ παρουσίᾳ Ποπλικόλα 
δυσὶ μάχαις μεγάλαις ὁ Μάρκος ἐνίκησεν, ὧν ἐν τῇ 

40 δευτέρᾳ μηδένα Ῥωμαίων ἀποβαλὼν τρισχιλίους ἐπὶ 
μυρίοις τῶν πολεμίων ἀνεῖλε. Καὶ γέρας ἔσχεν ἐπὶ τοῖς 
ϑριάμβοις οἰκίαν αὐτῷ γενέσϑαι δημοσίοις ἀναλώμασιν 
ἐν Παλατίῳ. Τῶν δ᾽ ἄλλων τότε ϑυρῶν εἴσω τῆς οἰκίας 

εἰς τὸ κλεισίον ἀνοιγομένων. ἐκείνης μόνης τῆς οἰκίας 
95 ἐποίησαν ἐκτὸς ἀπάγεσϑαι τὴν αὔλειον, ὡς δὴ κατὰ τὸ 

συγχώρημα τῆς τιμῆς ἀεὶ τοῦ δημοσίου προσεπιλαμβά-- 
νοι. Τὰς δ᾽ Ἑλληνικὰς πρότερον οὕτως ἔχειν ἁπάσας 
λέγουσιν, ἀπὸ τῶν κωμῳδιῶν λαμβάνοντες, ὅτι κόπτουσι 
καὶ ψοφοῦσι τὰς αὑτῶν ϑύρας ἔνδοϑεν οἱ προϊέναι μέλ- 

3040vreg, ὅπως αἴσϑησις ἔξω γένοιτο τοῖς παρερχομένοις 
ἢ προεστῶσι καὶ μὴ καταλαμβάνοιντο προϊούσαις ταῖς 
κλεισιάσιν εἰς τὸν στενωπόν. 
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XXI. Τῷ δ᾽ ἑξῆς ἔτει πάλιν ὑπάτευε Ποπλικόλας τὸ 

τέταρτον" ἦν δὲ προσδοκία πολέμου Σαβένων καὶ 4α- 
τίνων συνισταμένων. Καί τις ἅμα δεισιδαιμονία τῆς 
πόλεως ἥψατο: πᾶσαι γὰρ αἱ κυοῦσαι τότε γυναῖκες 
ἐξέβαλλον ἀνάπηρα, καὶ τέλος οὐδεμία γένεσις ἔσχεν. ὁ 
Ὅϑεν ἐκ τῶν Σιβυλλείων ὁ Ποπλικόλας ἱλασάμενος τῷ 
“Δ4ιδῃ καέτινας ἀγῶνας πυϑοχρήστους ἀναλαβὼν καὶ ταῖς 
ἐλπίσι πρὸς τὸ ϑεῖον ἡδίονα καταστήσας τὴν πόλιν, ἤδη 
τοῖς ἀπ᾿ ἀνθρώπων φοβεροῖς προσεῖχε. Μεγάλη γὰρ 
ἐφαίνετο κατασκευὴ τῶν πολεμίων καὶ σύστασις. Ἦν τὸ 

οὖν  ἄππιος Κλαῦσος ἐν Σαβίνοις ἀνὴρ χρήμασί τε δυ- 

νατὸς καὶ σώματος δώμῃ πρὸς ἀλκὴν ἐπιφανὴς. ἀρετῆς 
δὲ δόξῃ μάλιστα καὶ λόγου δεινότητι πρωτεύων. Ὃ δὲ 
πᾶσι συμβαίνει τοῖς μεγάλοις οὐ διέφυγε παϑεῖν, ἀλλ᾽ 
ἐφϑονεῖτο- καὶ τοῖς φϑονοῦσιν αἰτίαν παρέσχε κατα-- 15 
παύων τὸν πόλεμον αὔξειν τὰ Ῥωμαίων ἐπὶ τυραννίδι 
καὶ δουλώσει τῆς πατρίδος. 4ἰσϑόμενος δὲ τοὺς λόγους 
τούτους βουλομένῳ τῷ πλήϑει λεγομένους καὶ προσ- 
κρούοντα τοῖς πολεμοποιοῖς καὶ στρατιωτικοῖς ἑαυτόν, 

ἐφοβεῖτο τὴν κρίσιν" ἑταιρείαν δὲ καὶ δύναμιν φίλων 30 
καὶ οἰκείων ἔχων ἀμύνουσαν περὶ αὑτὸν ἐστασίαξε. Καὶ 
τοῦτ᾽ ἦν τοῦ πολέμου διατριβὴ καὶ μέλλησις τοῖς Σαβί- 
νοις. Ταῦτ᾽ οὖν ὁ Ποπλικόλας οὐ μόνον εἰδέναι ποιού-- 
μενος ἔργον. ἀλλὰ καὶ κινεῖν καὶ συνεξορμᾶν τὴν στά- 
σιν, εἶχεν ἄνδρας ἐπιτηδείους. ot τῷ Κλαύσῳ διελέ- 25 
γοντο παρ᾽ αὐτοῦ τοιαῦτα. ὡς 0 Ποπλικόλας ἄνδρα σε 
χρηστὸν ὄντα καὶ δίκαιον οὐδενὶ κακῷ δεῖν οἴεται τοὺς 
σεαυτοῦ πολίτας ἀμύνεσϑαι. καίπερ ἀδικούμενον - εἰ δὲ 
βούλοιο σώξων ἑαυτὸν μεταστῆναι καὶ φυγεῖν τοὺς μι-- 
σοῦντας, ὑποδέξεταί σε δημοσίᾳ καὶ ἰδέᾳ τῆς τε σῆς ἀρε-- 30 
τῆς ἀξίως καὶ τῆς Ῥωμαίων λαμπρότητος. Ταῦτα πολ-- 
λάκις ἀνασκοποῦντι τῷ Κλαύσῳ βέλτιστα "T ἀναγκαίων 

* 
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ἐφαίνετο, καὶ vovg φίλους συμπαρακαλῶν, ἐκείνων τε 
πολλοὺς ὁμοίως συναναπειϑόντων, πεντακισχιλίους οἵ- 
κους ἀναστήσας μετὰ παίδων καὶ γυναικῶν, ὅπερ ἦν ἐν 
Σαβίνοις ἀϑόρυβον μάλιστα καὶ βίου πράου καὶ καϑε- 

δστῶτος οἰκεῖον, εἰς Ῥώμην ἦγε, προειδότος τοῦ Ποπλι- 
κόλα καὶ δεχομένου φιλοφρόνως καὶ προϑύμως ἐπὶ πᾶσι 
δικαίοις. Τοὺς μὲν γὰρ οἴκους εὐθὺς ἀνέμιξε τῷ πολι- 
τευματι, καὶ χώραν ἀπένειμεν ἑκάστῳ δυεῖν πλέϑρων 
περὶ τὸν 'Avíova ποταμὸν, τῷ δὲ Κλαύσῳ πλέϑρα πέντε 

τθκαὶ εἴκοσι γῆς ἔδωκεν, αὐτὸν δὲ τῇ βουλῇ προσέγραψεν, 
ἀρχὴν πολιτείας λαμβάνοντα ταύτην, ἧ χρώμενος ἐμ-- 
φρόνως ἀνέδραμεν εἰς τὸ πρῶτον ἀξίωμα καὶ δύναμιν 
ἔσχε μεγάλην καὶ γένος οὐδενὸς ἀμαυρότερον ἐν Ῥώμῃ 
τὸ Κλαυδίων ἀφ᾽ αὑτοῦ κατέλιπε. 

15.  XXIL Τὰ δὲ Σαβίνων οὕτω διακριϑέντα τῷ μετοι- 
κισμῷ τῶν ἀνδρῶν οὐκ εἴασαν οἵ δημαγωγοῦντες ἀτρε- 
μῆσαν καὶ καταστῆναι, σχετλιάξοντες, εἰ Κλαῦσος ἃ 
παρὼν οὐκ ἔπεισε διαπράξεται φυγὰς γενόμενος καὶ 
πολέμιος, μὴ δοῦναι δίκην Ῥωμαίους ὧν ὑβρίζουσιν. 

ὩΟἥραντες οὖν στρατῷ μεγάλῳ περὶ Φιδήνας κατηυλέ- 
σαντο, καί τινα λόχον ϑέμενοι πρὸ τῆς Ῥώμης ἐν χωρίοις 
συνηρεφέσι καὶ κοίλοις δισχιλίους ὁπλίτας, ἔμελλον ἅμ᾽ 

ἡμέρᾳ φανερῶς ὀλίγοις ἱππεῦσι λείαν ἐλαύνειν. Εἴρητο 
δ᾽ αὐτοῖς, ὅταν τῇ πόλει προσελάσωσιν, ὑποφεύγειν, 

36 ἕως ἐμβάλωσιν εἰς τὴν ἐνέδραν τοὺς πολεμίους. Ταῦϑ᾽ 
ὁ Ποπλικόλας αὐθημερὸν πυϑόμενος παρ᾽ αὐτομόλων 
ταχὺ διηρμόσατο πρὸς πάντα καὶ διένειμε τὴν δύναμιν. 
Ποστούμιος μὲν γὰρ Βάλβος ὃ γαμβρὸς αὐτοῦ τρισχι-- 
λίοις ὁπλίταις ἑσπέρας ἔτι προελϑὼν καὶ καταλαβὼν 

βυτοὺς ἀκρολόφους, ὑφ᾽ οἷς ἐνήδρευον ot Σαβῖνοι; παρε- 
φύλαττεν" ὁ δὲ συνάρχων Δουκρήτιος ἔχων τὸ κουφό- 

τατον ἐν τῇ πόλει καὶ γενναιότατον ἐτάχϑη τοῖς ἐλαύ- 
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νουσι τὴν λείαν ἱππεῦσιν ἐπιχειρεῖν, αὐτὸς δὲ τὴν ἀλ-- 
λην ἀναλαβὼν στρατιὰν κύκλῳ περιῆλϑε τοὺς πολεμίους. 

Καὶ κατὰ τύχην ὁμύχλης βαϑείας ἐπιπεσούσης περὶ 0g- 
ϑρον ἅμα “Ποστούμιός τε τοὺς ἐνεδρεύοντας ἐμβοήσας 

[09 ἔβαλεν ἀπὸ τῶν ἄκρων, καὶ τοῖς προϊππασαμένοις ἐφῆκεδ 
τοὺς περὶ αὑτὸν ὁ “ουκρήτιος, καὶ Ποπλικόλας προσέ-- 

βαλε τοῖς στρατοπέδοις τῶν πολεμίων. Πάντη μὲν οὖν 
ἐχακοῦτο τὰ Σαβένων καὶ διεφϑείρετο" τοὺς δ᾽ ἐνταῦϑα 
μηδ᾽ ἀμυνομένους, ἀλλὰ φεύγοντας. εὐθὺς ἔκτεινον οὗ 
Ῥωμαῖοι, τῆς ἐλπίδος αὐτοῖς ὀλεϑριωτάτης γενομένης. 10 
Σώξεσϑαι γὰρ οἰόμενοι τοὺς ἑτέρους οἵ ἕτεροι τῷ μάχε-- 
σϑαι καὶ μένειν οὐ προσεῖχον, ἀλλ᾽ οἵ μὲν ἐκ τῶν ἐρυμά-- 
τῶν πρὸς τοὺς ἐνεδρεύοντας, οἵ δὲ πάλιν ὡς ἐκείνους 
εἰς τὸ στρατόπεδον ϑέοντες ἐναντίοι φεύγουσιν ἐνέπι-- 
πτον πρὸς oUg ἔφευγον καὶ βοηϑείας δεομένοις ovg ἤλ-- 15 
πιζον αὐτοῖς βοηϑήσειν. Τὸ δὲ μὴ πάντας ἀπολέσϑαι 
τοὺς Σαβίνους. ἀλλὰ καὶ περιγενέσϑαι τινὰς ἡ Φιδηνα-- 
τῶν πόλις ἐγγὺς οὖσα παρέσχε. καὶ μάλιστα τοῖς ἐκ τῶν 
στρατοπέδων, ὅϑ᾽ ἡλίσκετο, διεκπίπτουσιν. Ὅσοι δὲ 
Φιδηνῶν διήμαρτον διεφϑάρησαν ἢ ξῶντες ἀπήχϑησαν 20 
ὑπὸ τῶν λαβόντων. 

XXIII. Τοῦτο τὸ κατόρϑωμα Ῥωμαῖοι, καίπερ εἰω-- 
ϑότες ἅπασι τοῖς μεγάλοις ἐπιφημίζειν τὸ δαιμόνιον, 
ἑνὸς ἔργον ἡ ἡγοῦντο τοῦ στρατηγοῦ γεγονέναι. Καὶ τῶν 
μεμαχημένων πρῶτον ἦν ἀκούειν. ὅτι χωλοὺς καὶ τυ-- 36 
φλοὺς αὐτοῖς καὶ μόνον οὐ vadé/cbui τοὺς πολεμίους 

Ποπλικόλας παρέδωκε χρῆσϑαι τοῖς ξίφεσιν. Ἐρρώσϑη 
δὲ καὶ χρήμασιν ὁ δῆμος ἐκ τῶν λαφύρων καὶ τῶν αἰχμα- 
λώτων. Ὁ δὲ Ποπλικόλας τόν τε ϑρίαμβον ἀγαγὼν καὶ 
τοῖς μετ᾽ αὐτὸν ἀποδειχϑεῖσιν ὑπάτοις παραδοὺς τὴν 80 
πόλιν εὐϑὺς ἐτελεύτησεν, ὡς ἐφικτόν ἐστιν ἀνθρώποις 
μάλιστα τοῖς νενομισμένοις καλοῖς καὶ ἀγαϑοῖς τὸν ἕαυ- 
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τοῦ βίον ἐκτελειώσας. Ὁ δὲ δῆμος ὥσπερ οὐδὲν εἰς 
ξῶντα τῶν ἀξίων πεποιηκὼς, ἀλλὰ πᾶσαν ὀφείλων χά- 
Quv, ἐψηφίσατο δημοσίᾳ ταφῆναι τὸ σῶμα καὶ τεταρτη- 
μόριον ἕκαστον ἐπὶ τιμῇ συνεισενεγκεῖν. Αἴ δὲ γυναῖκες 

οἰδίᾳ πρὸς αὑτὰς Ξυμφφρονήσασαι διεπένϑησαν ἐνιαυτὸν 
ὅλον ἐπὶ τῷ ἀνδρὶ πένϑος ἔντιμον καὶ ξηλωτόν. Ἐτάφη 
δὲ καὶ οὕτως τῶν πολιτῶν ψηφισαμένων ἐντὸς ἄστεος 
παρὰ τὴν καλουμένην Οὐελίαν, ὥστε καὶ γένει παντὶ τῆς 
ταφῆς μετεῖναι. Νῦν δὲ ϑάπτεται μὲν οὐδεὶς τῶν ἀπὸ 

10 γένους. κομίσαντες δὲ τὸν νεκρὸν ἐκεῖ κατατίϑενται καὶ 
δᾷδά τις ἡμμένην λαβὼν ὅσον ὑπήνεγκεν,, εἶτα ἀναιρεῖ- 
ται, μαρτυρόμενος ἔργῳ τὸ ἐξεῖναι, φείδεσϑαι δὲ τῆς 
τιμῆς. καὶ τὸν νεκρὸν οὕτως ἀποκομίξουσιν. 

15 

[2049NOZ ΚΑΙ IIOILAIKOAA ZTUKPIZXIZ.| 

I. 49. ovv ἴδιόν τι περὶ ταύτην τὴν σύγκρισιν ὑπάρ-- 
χει καὶ μὴ πάνυ συμβεβηκὸς ἑτέρᾳ τῶν ἀναγεγραμμένων, 

40τὸν ἕτερον γεγονέναι μιμητὴν τοῦ ἑτέρου. τὸν ἕτερον δὲ 
μάρτυν; Ὅρα γὰρ ἣν ὁ Σόλων ἐξήνεγκε περὶ εὐδαιμο- 
νίας ἀπόφασιν πρὸς Κροῖσον, ὡς Ποπλικόλᾳ μᾶλλον ἢ 
Τέλλῳ προσήκει" Τέλλου μὲν γὰρ, ὃν εἶπε γεγονέναι 
μακαριώτατον δι᾽ εὐποτμίαν καὶ ἀρετὴν καὶ εὐτεκνίαν, 

95 οὔτ᾽ αὐτὸς ἐν τοῖς ποιήμασιν ὡς ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ λόγον 
ἔσχεν οὔτε παῖδες οὔτ᾽ ἀρχή τις εἰς δόξαν ἦλϑεν Ποπλι-- 
κόλας δὲ καὶ ξῶν ἐπρώτευσε δυνάμει καὶ δόξῃ δι᾽ ἀρετὴν 
Ῥωμαίων, καὶ τεϑνηκότος ἐν τοῖς ἐπιφανεστάτοις γένεσι 
καὶ στέμμασιν ἔτι καϑ᾽ ἡμᾶς Ποπλικόλαι καὶ Μεσσάλαι 

80 καὶ Οὐαλλέριοι δι᾽ ἐτῶν ἑξακοσίων τῆς εὐγενείας τὴν 
δόξαν ἀναφέρουσι. Καὶ Τέλλος μὲν ὑπὸ τῶν πολεμίων 
ὡς ἀνὴρ ἀγαϑὸς ἐν τάξει μένων καὶ μαχομενος κατε- 
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στρεψε- Ποπλικόλας δὲ τοὺς μὲν πολεμίους xvtívag , ὃ 
τοῦ πεσεῖν εὐτυχέστερόν ἐστι. τὴν δὲ πατρίδα νικῶσαν 
ἐπιδὼν δι᾿ αὑτὸν ἄρχοντα καὶ στρατηγοῦντα, τιμηϑεὶς 
δὲ καὶ ϑοιαμβεύσας ἔτυχε τῆς ξηλουμένης ὑπὸ Σόλωνος 
καὶ μακαριξομένης τελευτῆς. Ἔτι τοίνυν οἷς πρὸς Mí-5 
uveguov ἀντειπὼν περὶ χρόνου ζωῆς ἐπιπερφώνηκε" 
MZ μοι ἄκλαυστος ϑάνατος μόλοι. ἀλλὰ φίλοισι 

ποιήσαιμι ϑανὼν ἄλγεα καὶ στοναχὰς, 
110 εὐδαίμονα τὸν Ποπλικόλαν ἄνδρα ποιεῖ. Τελευτήσας 

γὰρ οὐ φίλοις οὐδ᾽ οἰκείοις μόνον, ἀλλὰ τῇ πόλει πάσῃ, 10 
μυριάσι πολλαῖς. δάκρυα καὶ πόϑον καὶ κατήφειαν ἐφ᾽ 
αὑτῷ παρέσχεν" αἵ γὰρ Ῥωμαίων γυναῖκες ἐπένϑησαν 
αὐτὸν ὥσπερ υἱὸν ἢ ἀδελφὸν ἢ πατέρα κοινὸν ἀποβα- 
λοῦσαι. 

Χρήματα δ᾽ ἱμείρω μὲν ἔχειν. φησὶν ὁ Σόλων, ἀδίκως 1; 
δὲ πεπᾶσϑαι 

οὐκ ἐθέλω, 
ὡς δίκης ἐπιούσης" Ποπλικόλᾳ δ᾽ ὑπῆρχεν οὐ μόνον μὴ 
κακῶς πλουτεῖν. ἀλλὰ καὶ καλῶς ἀναλίσκειν εὖ ποιοῦντι 
τοὺς δεομένους. “Ὥστ᾽ εἰ σοφώτατος ἁπάντων ὃ Σόλων, 20 
εὐδαιμονέστατος ὁ Ποπλικόλας. Ἢ γὰρ εὔξατο τῶν ἀγα- 
9v ἐκεῖνος ὡς μέγιστα καὶ κάλλιστα, ταῦτα καὶ κτή-- 
σασϑαι Ποπλικόλᾳ καὶ φυλάξαι χρωμένῳ μέχρι τέλους 
ὑπῆρξεν. 

IL Οὕτω μὲν ὁ Σόλων κεκόσμηκε τὸν Ποπλικόλαν, 25 
τὸν Σόλωνα δ᾽ αὖ πάλιν ἐκεῖνος ἐν τῇ πολιτείᾳ παρα- 
δειγμάτων κάλλιστον ἀνδρὶ κοσμοῦντι δημοκρατίαν 9έ- 
μενος" τῆς μὲν γὰρ ἀρχῆς τὸν ὄγκον ἀφελὼν εὐμενῆ 
πᾶσι καὶ ἄλυπον κατέστησε, νόμοις δὲ πολλοῖς ἐχρήσατο 
τῶν ἐκείνου. Καὶ γὰρ ἀρχόντων καταστάσεως κυρίους 80 
ἐποίησε τοὺς πολλοὺς καὶ τοῖς φεύγουσι δίκην ἐπικαλεῖ-- 
σϑαι τὸν δῆμον, ὥσπερ ὁ Σόλων τοὺς δικαστάς, ἔδωκε. 
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Καὶ βουλὴν μὲν ἑτέραν οὐκ ἐποίησεν, ὥσπερ ὁ Σόλων, 
τὴν δ᾽ οὖσαν ηὔξησεν ἀριϑμῷ μικροῦ διπλασιάσας. Ἢ τὲ 
τῶν ταμιῶν ἐπὶ τοῖς χρήμασι κατάστασις ἐκεῖϑεν ἦλϑεν, 
ὅπως ὁ ἄρχων μήτ᾽ εἰ χρηστός ἐστιν ἀσχολίαν ἔχῃ πρὸς 

δ τὰ μείξω, μήτ᾽ εἰ φαῦλος ἀφορμὰς τοῦ ἀδικεῖν μᾶλλον, καὶ 
τῶν πράξεων καὶ τῶν χρημάτων κύριος γενόμενος. Τὸ 
δὲ μισοτύραννον ἐν τῷ Ποπλικόλᾳ σφοδρότερον. Ei γάρ 
τις ἐπιχειροίη τυραννεῖν, ó μὲν ἁλόντι τὴν δίκην ἐπιτί- 
ϑησιν, ὁ δὲ καὶ πρὸ τῆς κρίσεως ἀνελεῖν δίδωσι. Zeuvv- 

10 νομένου δὲ τοῦ Σόλωνος ὀρϑῶς καὶ δικαίως, ὅτι καὶ τῶν 
πραγμάτων αὐτῷ διδόντων τυραννεῖν καὶ τῶν πολιτῶν 
οὐκ ἀκουσίως δεχομένων ἀπεῖπεν, οὐχ ἧττον ὑπάρχει 
καλὸν τῷ Ποπλικόλᾳ τὸ λαβόντα τυραννιπὴν ἀρχὴν 
ποιῆσαι δημοτικωτέραν καὶ μηδ᾽ οἷς ἐξῆν ἔχοντα χρή-- 

1τόσασϑαι. Καὶ τοῦτο δ᾽ ἔοικε συνιδεῖν πρύτερος ὁ Σόλων, 

ὅτι δῆμος 
ὧδ᾽ ἂν ἄριστα σὺν ἡγεμόνεσσιν ἕποιτο, 

μήτε λέην ἀνεθεὶς μήτε πιεζόμενος. 
III. Ἴδιον δὲ τοῦ Σόλωνος ἡ τῶν χρεῶν ἄνεσις, ἡ 

20 μάλιστα τὴν ἐλευϑερίαν ἐβεβαίωσε τοῖς πολίταις. Οὐδὲν 
γὰρ ὄφελος, νόμων ἰσότητα παφεχόντων, ἣν ἀφαιρεῖται 
τὰ χρέα τοὺς πένητας" ἀλλ᾽ ὅπου μάλιστα χρῆσθαι τῇ 

ἐλευϑερίᾳ δοκοῦδι. δουλεύουσι μάλιστα τοῖς πλουσίοις, 
ἐν τῷ δικάξειν καὶ πὰ καὶ λέγειν ἐπιταττόμενοι καὶ 

95 ὑπηρετοῦντες. Τούτου δὲ μεῖζον, ὅτι πάσῃ χρεῶν ἀπο-- 
κοπῇ στάσεως ἑπομένης, ἐκείνῃ μόνῃ, καϑάπερ φαρμάχῳ 
παραβόλῳ μέν, ἰσχυρῷ δὲ χρησάμενος εὐκαίρως καὶ τὴν 
οὖσαν στάσιν ἔλυσε, τῇ περὶ αὐτὸν ἀρετῇ καὶ δόξῃ τῆς 
τοῦ πράγματος ἀδοξίας καὶ διαβολῆς περιγενόμενος. 

80 Τῆς δ᾽ ὅλης πολιτείας τῇ μὲν ἀρχῇ λαμπρότερος ὃ Σό- 
λῶν ἡγήσατο γὰρ καὶ οὐκ ἠκολούϑησε καὶ xa9 αὑτόν, 
οὐ μεϑ᾽ ἑτέρων, ἔπραξε τὰ πλεῖστα καὶ μέγιστα τῶν 
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χοινῶν" τῷ τέλει δὲ ἅτερος εὐτυχὴς καὶ ξηλωτός. Τὴν 
μὲν γὰρ Σόλωνος πολιτείαν αὐτὸς ἐπεῖδε Σόλων κατα- 
λυϑεῖσαν, ἡ δὲ Ποπλικόλα μέχρι τῶν ἐμφυλίων πολέμων 
διεφύλαξεν ἐν κόσμῳ τὴν πόλιν" ὁ μὲν γὰρ ἅμα τῷ ϑ9έ- 
σϑαι τοὺς νόμους ἀπολιπὼν ἐν ξύλοις καὶ γράμμασιν 5 
ἐρήμους τοῦ βοηθοῦντος ᾧχετ᾽ ἀπιὼν ἐκ τῶν ᾿“ϑηνῶν, 
ὁ δὲ μένων καὶ ἄρχων καὶ πολιτευόμενος ἵδρυσε καὶ 
κατέστησεν εἰς ἀσφαλὲς τὴν πολιτείαν. Ἔτι δ᾽ ἐκείνῳ 
μὲν οὐδὲ μέλλοντα κωλῦσαι προαισϑομένῳ Πεισίστρα- 
τον ὑπῆρξεν, ἀλλ᾿ ἡττήϑη συνισταμένης τῆς τυραννίδος" 10 

1οὗτος δὲ βασιλείαν ἰσχύουσαν ἐκ πολλῶν χρόνων ἤδη 
καὶ κρατοῦσαν ἐξέβαλε καὶ κατέλυσεν. ἀρετὴν μὲν ἴσην 
καὶ προαίρεσιν ὁμοίαν παρασχόμενος, τύχῃ δὲ καὶ δυνά--: 
μει τελεσιουργῷ πρὸς τὴν ἀρετὴν χρησάμενος. 

IV. Τῶν μέντοι πολεμικῶν Σόλωνι μὲν οὐδὲ τὰ πρὸς 15 
Μεγαρεῖς ΖΙαΐμαχος ὁ Πλαταιεὺς μεμαρτύρηκεν, ὥσπερ 
ἡμεῖς διεληλύϑαμεν: Ποπλικόλας δὲ τοὺς μεγίστους 
ἀγῶνας αὐτὸς καὶ μαχόμενος καὶ στρατηγῶν κατώρϑωσε. 
Καὶ μὴν ἔτι πρὸς τὰς πολιτικὰς πράξεις ὁ μὲν ἐν παιδιᾶς 
τινι τρόπῳ καὶ προσποίημα μανίας ἀναλαβὼν ὑπὲρ Σα- 90 
λαμῖνος ἐρῶν προῆλϑεν. ὁ δ᾽ αὐτόϑεν ἀναρρίψας τὸν 
περὶ τῶν μεγίστων κίνδυνον ἐπανέστη τε Ταρκυνίοις καὶ 
τὴν προδοσίαν ἐφώρασε- καὶ τοῦ κολασϑῆναι καὶ μὴ 
διαφυγεῖν τοὺς πονηροὺς αἰτιώτατος γενόμενος οὐ τὰ 

σώματα μόνον τῶν τυράννων ἐξέβαλε τῆς πόλεως. ἀλλὰ 25 
 χαὺ τὰς ἐλπίδας ἐξέκοψεν. Οὕτω δὲ τοῖς δεχομένοις 
πράγμασιν ἀγῶνα καὶ ϑυμὸν καὶ ἀντίταξιν ἐρρωμένως 

| «qi ἀτενῶς ἀπαντήσας ἔτι βέλτιον ἐχρήσατο τοῖς ὁμιλέας 
ἀπολέμου καὶ πειϑοῦς ὑπεικούσης δεομένοις, Πορσέναν 
ἄμαχον ἄνδρα καὶ φοβερὸν ἐμμελῶς προσαγαγόμενος 30 
καὶ μεταστήσας εἰς φιλίαν. Καίτοι φήσει τις ἐνταῦϑα 
τὸν μὲν Σόλωνα προεμένοις ἀναλαβεῖν ᾿4ϑηναίοις Σα- 
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λαμῖνα, τὸν δὲ Ποπλικόλαν ἧς ἐχέχτηντο Ρωμαῖοι χώρας 
ἀποστῆναι. 4Ιεῖ δὲ πρὸς τοὺς ὑποκειμένους καιροὺς τὰς 
πράξεις ϑεωρεῖν. Ποικίλος γὰρ ὧν ὁ πολιτικὸς ry τρόπῳ 
τῶν ὄντων ἕκαστον εὔληπτόν ἐστι μεταχειρίσασθαι, καὶ 

ὁ μέρους ἀφέσει πολλάκις ἔσωσε τὸ πᾶν καὶ μικρῶν ἀπο-- 
στὰς μειξόνων ἔτυχεν, ὥσπερ ἐκεῖνος ὁ ἀνὴρ τότε τῆς 
μὲν ἀλλοτρίας χώρας ἀποστὰς ἔσωσε τὴν ἑαυτοῦ p βεβαίως 
ἅπασαν, οἷς δ᾽ ἦν μέγα τὴν πόλιν διαφυλάξαι προσεκτή-- 
σατο τὸ τῶν πολιορκούντων στρατόπεδον, ἐπιτρέψας δὲ 

1070 πολεμίῳ δικαστῇ γενέσϑαι, καὶ “περιγενόμενος τῇ 

δίκῃ, προσέλαβεν ὃ ὅσα δόντας ἀγαπητὸν ἦν νικῆσαι" καὶ 
γὰρ τὸν πόλεμον διέλυσε καὶ τὴν παρασκευὴν τοῦ πολέ- 
μου κατέλιπεν αὐτοῖς διὰ πίστιν ἀρετὴς καὶ καλοκαγα- 
ϑίας, ἣν 0 ἄρχων ὑπὲρ ἁπάντων ἐνεποίησεν αὐτῷ. 



OEMIZTOK AH X. 

Ll. Θεμιστοκλεῖ δὲ τὰ μὲν ἐκ γένους ἀμαυρότερα πρὸς 
δόξαν ὑπῆρχε: πατρὸς γὰρ ἦν Νεοκλέους οὐ τῶν ἄγαν 
ἐπιφανῶν ᾿ϑήνησι, Φρεαρρίου τῶν δήμων ἐκ τῆς 4sov- 
τίδος φυλῆς. νόϑος δὲ πρὸς μητρός, ὡς λέγουσιν 

᾿“βρότονον Θρήϊσσα γυνὴ γένος ἀλλὰ τεκέσϑαι 5 
Τὸν μέγαν Ἕλλησίν φημι Θεμιστοκλέα. 

Φανίας μέντοι τὴν μητέρα τοῦ Θεμιστοκλέους οὐ Θρᾷτ- 
ταν. ἀλλὰ Καρίνην, οὐδ᾽ ᾿βρότονον ὄνομα, ἀλλ᾽ Εὐ- 
τέρπην ἀναγράφει. Νεάνϑης δὲ καὶ πόλιν αὐτῇ τῆς 

[2 Καρίας “Δ4λικαρνασσὸν προστίϑησι. Ζιὸ καὶ τῶν νόϑων 10 
εἰς Κυνόσαργες συντελούντων (τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἔξω πυ- 
λῶν γυμνάσιον Ἡρακλέους, ἐπεὶ κἀκεῖνος οὐκ ἦν γνήσιος 
ἐν ϑεοῖς, ἀλλ᾽ ἐνείχετο νοϑεία διὰ τὴν μητέρα ϑνητὴν 
οὖσαν) ἔπειϑέ τινας ὁ Θεμιστοκλῆς τῶν εὖ γεγονότων 
νεανίσκων καταβαίνοντας εἰς τὸ Κυνόσαργες ἀλείφεσϑαι 15 
uev αὐτοῦ. Καὶ τούτου γενομένου δοκεῖ πανούργως τὸν 
τῶν νόϑων καὶ γνησίων διορισμὸν ἀνελεῖν. Ὅτι μέντοι 
τοῦ Πυκομιδῶν γένους μετεῖχε δῆλός ἐστι" τὸ γὰρ Φλυῆσι 
τελεστήριον, ὅπερ ἦν Δυχομιδῶν κοινόν, ἐμπρησϑὲν 
ὑπὸ τῶν βαρβάρων αὐτὸς ἐπεσκεύασε καὶ γραφαῖς ἐκό-- 30 
σμησεν,. ὡς Σιμωνίδης ἱστόρηκεν. 

Il. Ἔτι δὲ παῖς ὧν ὁμολογεῖται φορᾶς μεστὸς εἶναι, 
καὶ τῇ μὲν φύσει συνετός, τῇ δὲ προαιρέσει μεγαλοπράγ- 
μῶν καὶ πολιτικός. Ἐν γὰρ ταῖς ἀνέσεσι καὶ σχολαῖς ἀπὸ 
τῶν μαϑημάτων γινόμενος οὐκ ἔπαιξεν οὐδ᾽ ἐρραϑύμει, 25 
καϑάπερ οἱ λοιποὶ παῖδες, ἀλλ᾿ εὑρίσκετο λόγους τινὰς 
μελετῶν καὶ συνταττόμενος πρὸς ἑαυτόν. Ἦσαν δ᾽ οἵ 
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λόγοι κατηγορία τινὸς ἢ συνηγορία τῶν παίδων. Ὅϑεν 
εἰώϑει λέγειν πρὸς αὐτὸν ὁ διδάσκαλος ὡς ..οὐδὲν ἔσῃ, 
παῖ. σὺ μικρόν, ἀλλὰ μέγα πάντως ἀγαϑὸν ἢ κακόν." 
Ἐπεὶ καὶ τῶν παιδεύσεων τὰς μὲν ἠϑοποιοὺς ἢ πρὸς 

5 ἡδονήν. τινα καὶ χάριν ἐλευϑέριον σπουδαζομένας ὀχνη- 
ρῶς καὶ ἀπροϑύμως ἐξεμάνϑανε, τῶν δὲ εἰς σύνεσιν ἢ 
πρᾶξιν λεγομένων δῆλος ἦν ὑπερορῶν παρ᾽ ἡλικίαν, 
ὡς τῇ φύσει πιστεύων. Ὅϑεν ὕστερον ἐν ταῖς ἐλευϑε-- 
ρίοις καὶ ἀστείαις λεγομέναις διατριβαῖς ὑπὸ τῶν πεπαι-- 

10 δεῦσϑαι δοκούντων χλευαξόμενος ἠναγκάξετο φορτιχώ-- 
τερον ἀμύνεσϑαι, λέγων. ὅτι λύραν μὲν ἁρμόσασϑαι καὶ 
μεταχειρίσασθαι ψαλτήριον οὐκ ἐπίσταται, πόλιν δὲ μι- 
κρὰν καὶ ἄδοξον παραλαβὼν ἔνδοξον καὶ μεγάλην ἀπερ-- 
γάσασϑαι. Καίτοι Στησίμβροτος ᾿ἀναξαγόρου τε διακοῦ-- 

16 σαι τὸν Θεμιστοκλέα φησὶ καὶ περὶ Μέλισσον σπουδάσαι 
τὸν φυσικόν, οὐκ εὖ τῶν χρόνων ἁπτόμενος" Περικλεῖ 
γάρ, ὃς πολὺ νεώτερος ἦν Θεμιστοκλέους, Μέλισσος μὲν 
ἀντεστρατήγει πολιορκοῦντι Σαμίους, ᾿δἀναξαγόρας δὲ 
συνδιέτριβε. Μᾶλλον οὖν ἄν τις προσέχοι τοῖς Μνησι- 

30 φίλου τὸν Θεμιστοκλέα τοῦ Φρεαρρίου ξηλωτὴν γενέ- 
σϑαι λέγουσιν. οὔτε ῥήτορος ὄ ὄντος οὔτε τῶν φυσικῶν 
κληϑέντων φιλοσόφων, ἀλλὰ τὴν καλουμένην σοφίαν, 

οὖσαν δὲ δεινότητα πολιτικὴν καὶ δραστήριον σύνεσιν, 
ἐπιτήδευμα πεποιημένου καὶ διασώξοντος ὥσπερ αἵρεσιν 

25 ἐκ διαδοχῆς ἀπὸ Σόλωνος" ἣν οἵ μετὰ ταῦτα δικανικαῖς 
μίξαντες τέχναις καὶ μεταγαγόντες ἀπὸ τῶν πράξεων τὴν 
ἄσκησιν ἐπὶ τοὺς λόγους, σοφισταὶ πφοσηγορεύϑησαν. 
Τούτῳ μὲν οὖν ἤδη πολιτευόμενος ἐπλησίαζξεν. Ἐν δὲ 
ταῖς πρώταις. τῆς νεότητος ὁρμαῖς ἀνώμαλος ἦν καὶ 

80 ἀστάϑμητος, ἅτε τῇ φύσει καϑ᾽ αὑτὴν χρώμενος ἄνευ 
λόγου καὶ παιδείας ἐπ᾿ ἀμφότερα μεγάλας ποιουμένῃ 
μεταβολὰς τῶν ἐπιτηδευμάτων καὶ πολλάκις ἐξισταμένῃ 
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πρὸς τὸ χεῖρον, ὡς ὕστερον αὐτὸς ὡμολόγει, καὶ τοὺς 
τραχυτάτους πώλους ἀρίστους ἵππους γίνεσϑαι φάσκων, 
ὅταν ἧς προσήκει τύχωσι παιδείας καὶ καταρτύσεως. A 
δὲ τούτων ἐξαρτῶσιν ἔνιοι διηγήματα πλάττοντες, ἀπο-- 
κήρυξιν μὲν ὑπὸ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ϑάνατον δὲ τῆς ὁ 
μητρὸς ἑκούσιον ἐπὶ τῇ τοῦ παιδὸς ἀτιμίᾳ περιλύπου 
γενομένης, δοκεῖ κατεψεῦσϑαι" καὶ τοὐναντίον εἰσὶν οἵ 
λέγοντες, ὅτι τὰ κοινὰ πράττειν ἀποτρέπων αὐτὸν ὃ 
πατὴρ ἐπεδείκνυε πρὸς τῇ ϑαλάττῃ τὰς παλαιὰς τριήρεις 
ἐρριμμένας καὶ παρορωμένας, ὡς δὴ καὶ πρὸς τοὺς 10 
δημαγωγοὺς, ὅταν ἄχρηστοι φαίνωνται, τῶν πολλῶν 
ὁμοίως ἐχόντων. 

Ill. Ταχὺ μέντοι καὶ νεανικῶς ἔ vxev ἅψασϑαι τοῦ 
Θεμιστοκλέους τὰ πολιτικὰ πράγματα καὶ σφόδρα ἡ πρὸς 
δόξαν ὁρμὴ κρατῆσαι. zii ἣν εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τοῦ πρω-- 15 

118 τεύειν ἐφιέμενος ἰταμῶς ὑφίστατο τὰς πρὸς τοὺς δυναμέ-- 
vovg ἐν τῇ πόλει καὶ πρωτεύοντας ἀπεχϑείας, μάλιστα 

δὲ Δριστείδην τὸν Πυσιμάχου, τὴν ἐναντίαν ἀεὶ πορευύ-- 
μενος αὐτῷ. Καίτοι δοκεῖ παντάπασιν ἡ πρὸς τοῦτον 
ἔχϑρα μειρακιώδη λαβεῖν ἀρχήν * ἠράσϑησαν γὰρ ἀμφό-- 20 
τεροι τοῦ καλοῦ Στησίλεω. Κείου τὸ γένος ὄντος. ὡς 
ἀρίστων ὁ φιλόσοφος ἱστόρηκεν. Ἐκ δὲ τούτου διετέ- 
λουν καὶ περὶ τὰ δημόσια στασιάζοντες. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἡ 
τῶν βίων καὶ τῶν τρόπων ἀνομοιότης ἔοικεν αὐξῆσαι 
τὴν διαφοράν. Πρᾷος γὰρ ὧν φύσει καὶ καλοκαγαϑικὸς 95 
τὸν τρόπον ὁ ᾿Δριστείδης, καὶ πολιτευόμενος οὐ πρὸς 
χάριν οὐδὲ πρὸς δόξαν, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ βελτίστου μετὰ 
ἀσφαλείας καὶ δικαιοσύνης, ἠναγκάζετο τῷ Θεμιστοκλεῖ 
τὸν δῆμον ἐπὶ πολλὰ κινοῦντι καὶ μεγάλας ἐπιφέροντι 
καινοτομίας ἐναντιοῦσϑαι πολλάκις, ἐνιστάμενος αὐτοῦ 30 
πρὸς τὴν αὔξησιν. Μέγεται γὰρ οὕτω παράφορος προς 
δόξαν εἶναι καὶ πράξεων μεγάλων ὑπὸ φιλοτιμίας ἐρα-- 
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στῆς, ὥστε νέος ὧν ἔτι τῆς ἐν Μαραϑῶνι μάχης πρὸς 
τοὺς βαρβάρους γενομένης καὶ τῆς Μιλτιάδου στρατη- 
γίας διαβοηϑείσης σύννους ὁρᾶσϑαι τὰ πολλὰ πρὸς ἕαυ-- 

τῷ καὶ τὰς νύκτας ἀγρυπνεῖν καὶ τοὺς πότους παραιτεῖ-- 
5 σϑαι τοὺς συνήϑεις, καὶ λέγειν πρὸς τοὺς ἐρωτῶντας καὶ 

ϑαυμάξοντας τὴν περὶ τὸν βίον μεταβολὴν, ὡς καϑεύ- 

δειν αὐτὸν οὐκ ἐῴη τὸ τοῦ Μιλτιάδου τρόπαιον. Οἱ μὲν 
γὰρ ἄλλοι πέρας ὥοντο τοῦ πολέμου τὴν ἐν Μαραϑῶνι 
τῶν βαρβάρων ἧτταν εἶναι, Θεμιστοκλῆς δὲ ἀρχὴν μει-- 

10 ζόνων ἀγώνων, ἐφ᾽ οὖς ἑαυτὸν ὑπὲρ τῆς ὅλης Ἑλλάδος 
ἤλειφε καὶ τὴν πόλιν ἤσκει πόρρωϑεν ἤδη προσδοχῶν 

τὸ μέλλον. 

IV. Καὶ πρῶτον μὲν τὴν “αυρεωτικὴν πρόσοδον ἀπὸ 
τῶν ἀργυρείων μετάλλων ἔϑος ἐχόντων ᾿4ϑηναίων δια- 

15 νέμεσϑαι, μόνος εἰπεῖν ἐτόλμησε παρελϑὼν εἰς τὸν δῆ-- 
μον, ὡς χρὴ τὴν διανομὴν ἐάσαντας ἐκ τῶν χρημάτων 
τούτων κατασκευάσασϑαι τριήρεις ἐπὶ τὸν πρὸς Alyuij- 
τας πόλεμον. ᾿Ἤκμαξε γὰρ οὗτος ἐν τῇ Ἑλλάδι μάλιστα 
καὶ κατεῖχον οἵ Αἰγινῆται πλήϑει νεῶν τὴν ϑάλασσαν. 

0 Ἧι καὶ ῥᾷον Θεμιστοκλῆς συνέπεισεν, οὐ “αρεῖον οὐδὲ 
Πέρσας (μακρὰν γὰρ ἦσαν οὗτοι καὶ δέος οὐ πάνυ βέ- 
βαιον ὡς ἀφιξόμενοι παρεῖχον) ἐπισείων., ἀλλὰ τῇ πρὸς 

«Αἰγινήτας ὀργῇ καὶ φιλονεικίᾳ τῶν πολιτῶν ἀποχρησά- 
μενος εὐκαίρως ἐπὶ τὴν παρασκευήν. Ἑκατὸν γὰρ ἀπὸ 

25 τῶν χρημάτων ἐκείνων ἐποιήϑησαν τριήρεις, αἵ καὶ πρὸς 
Ξέρξην ἐναυμάχησαν. Ἐκ δὲ τούτου κατὰ μικρὸν ὑπά- 
γῶν καὶ καταβιβάξων τὴν πόλιν πρὸς τὴν ϑάλασσαν, ὡς 
τὰ πεξὰ μὲν οὐδὲ τοῖς ὁμόροις ἀξιομάχους ὄντας, τῇ δ᾽ 
ἀπὸ τῶν νεῶν ἀλκῇ καὶ τοὺς βαρβάρους ἀμύνασϑαι καὶ 

80 τῆς Ἑλλάδος ἄρχειν δυναμένους, ἀντὶ μονίμων ὁπλιτῶν, 
ὥς φησιν ὃ Πλάτων, ναυβάτας καὶ ϑαλαττίους ἐποίησε, 
καὶ διαβολὴν καϑ᾽ αὑτοῦ παρέσχεν, ὡς ἄρα Θεμιστοκλῆς 
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τὸ δόρυ xal τὴν ἀσπίδα τῶν πολιτῶν παρελόμενος εἰς 
ὑπηρέσιον καὶ κώπην συνέστειλε τὸν ᾿4“ϑηναίων δῆμον. 
Ἔπραξε δὲ ταῦτα Μιλτιάδου κρατήσας ἀντιλέγοντος. ὡς 
ἱστορεῖ Στησίμβροτος. Εἰ μὲν δὴ τὴν ἀκρίβειαν καὶ τὸ 
καϑαρὸν τοῦ πολιτεύματος ἔβλαψεν ἢ μὴ ταῦτα πράξας. 5 

ἔστω φιλοσοφώτερον ἐπισκοπεῖν " ὅτι δὲ ἡ τότε σωτηρία 
τοῖς Ἕλλησιν ἐκ τῆς ϑαλάσσης ὑπῆρξε καὶ τὴν ̓ Ζϑηναίων 
πόλιν αὖϑις ἀνέστησαν ai τριήρεις ἐκεῖναι, τά τ᾽ ἄλλα 
καὶ Ξέρξης αὐτὸς ἐμαρτύρησε. Τῆς γὰρ πεξικῆς δυνά- 
μξως ἀϑραύστου διαμενούσης ἔφυγε μετὰ τὴν τῶν νεῶν 10 
ἧτταν, ὡς οὐκ ὧν ἀξιόμαχος. καὶ Μαρδόνιον ἐμποδὼν 
εἶναι τοῖς Ἕλλησι τῆς διώξεως μᾶλλον ἢ δουλωσόμενον 
αὐτοὺς. ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, κατέλιπεν. 

V. Σύντονον δὲ αὐτὸν γεγονέναι χρηματιστὴν οἵ μέν 
τινές φασι δι᾽ ἐλευϑεριότητα" καὶ γὰρ φιλοϑύτην ὄντα 15 
καὶ λαμπρὸν ἐν ταῖς περὶ τοὺς ξένους δαπάναις ἀφϑόνου 
δεῖσϑαι χορηγίας οἵ δὲ τοὐναντίον γλισχρότητα πολλὴν 
καὶ μικρολογίαν κατηγοροῦσιν. ὡς καὶ τὰ πεμπόμενα 
τῶν ἐδωδίμων πωλοῦντος. Ἐπεὶ δὲ Φιλίδης ὁ ἱπποτρό-- 
φος αἰτηϑεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ πῶλον οὐκ ἔδωκεν. ἠπείλησε 30 
τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ταχὺ ποιήσειν δούρειον ἵππον, αἰνιξά-- 
μενος ἐγκλήματα συγγενικὰ καὶ δίκας τῷ ἀνθρώπῳ πρὸς 
οἰκείους τινὰς ταράξειν. Τῇ δὲ φιλοτιμίᾳ πάντας ὑπερ-- 
ἔβαλεν. ὥστ᾽ ἔτι μὲν νέος ὧν καὶ ἀφανὴς Ἐπικλέα τὸν ἐξ 
Ἑρμιόνης κιϑαριστὴν σπουδαζόμενον ὑπὸ τῶν ϑηναίων 25 
ἐκλιπαρῆσαι μελετᾶν παρ᾽ αὐτῷ, φιλοτιμούμενος πολ-- 

λοὺς τὴν οἰκίαν ξητεῖν καὶ φοιτᾶν πρὸς αὐτόν. Εἰς δ᾽ 
Ὀλυμπίαν ἐλϑὼν καὶ διαμιλλώμενος τῷ Κίμωνι περὶ 
δεῖπνα καὶ σκηνὰς καὶ τὴν ἄλλην λαμπρότητα καὶ παρα- 
σκευήν, οὐκ ἤρεσκε τοῖς Ἕλλησιν. Ἐκείνῳ μὲν γὰρ ὄντι 30 
νέῳ καὶ ἀπ᾽ οἰρίας μεγάλης ᾧοντο δεῖν τὰ τοιαῦτα Gvy- 
χωρεῖν: ὃ δὲ μήπω γνώριμος γεγονώς, ἀλλὰ δοκῶν ἐξ 
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οὐχ ὑπαρχόντων καὶ παρ᾽ ἀξίαν ἐπαίρεσθαι προσωφλέ- 
Gxavev ἀλαζονείαν. ᾿Ενέκησε δὲ καὶ χορηγῶν τραγῳδοῖς, 
μεγάλην ἤδη τότε σπουδὴν καὶ φιλοτιμέαν τοῦ ἀγῶνος 
ἔχοντος, καὶ πίνακα τῆς νίκης ἀνέϑηκε τοιαύτην ἐπι-- 

ὀγραφὴν ἔχοντα .. Θεμιστοκλῆς Φρεάρριος ἐχορήγει, 
Φρύνιχος ἐδίδασκεν, ᾿4δείμαντος ἦρχεν.“ Οὐ μὴν ἀλλὰ 
τοῖς πολλοῖς ἐνήρμοττε, τοῦτο μὲν ἑκάστου τῶν πολιτῶν 
τοὔνομα λέγων ἀπὸ στόματος, τοῦτο δὲ κριτὴν ἀσφαλῆ 
περὶ τὰ συμβόλαια παρέχων ἑαυτόν, ὥστε που καὶ πρὸς 

10 Σιμωνίδην τὸν Κεῖον εἰπεῖν, αἰτούμενόν τι τῶν οὐ us- 
τρίων παρ᾽ αὐτοῦ στρατηγοῦντος, ὡς οὔτ᾽ ἐκεῖνος ἂν 
γένοιτο ποιητὴς ἀγαϑὸς ἄδων παρὰ μέλος οὔτ᾽ αὐτὸς 
ἀστεῖος ἄρχων παρὰ νόμον χαριξόμενος. Πάλιν δέ ποτε 
τὸν Σιμωνίδην ἐπισκώπτων ἔλεγε νοῦν οὐκ ἔχειν, Ko- 

159.v9í(ovg μὲν λοιδοροῦντα μεγάλην οἰκοῦντας πόλιν, 
αὑτοῦ δὲ ποιούμενον εἰκόνας οὕτως ὄντος αἰσχροῦ τὴν 
ὄψιν. Αὐξόμενος δὲ καὶ τοῖς πολλοῖς ἀρέσκων τέλος 
κατεστασίασε καὶ μετέστησεν ἐξοστρακισϑέντα τὸν ᾽4ρι- 
στείδην. 

30 — VI. Ἤδη δὲ τοῦ Μήδου καταβαίνοντος ἐπὶ τὴν 'EA- 
λάδα καὶ τῶν ᾿4ϑηναίων βουλευομένων περὶ στρατηγοῦ, 
τοὺς μὲν ἄλλους ἑκόντας ἐκστῆναι τῆς στρατηγίας λέ- 
γουσιν ἐκπεπληγμένους τὸν κίνδυνον, Ἐπικύδην δὲ τὸν 
Εὐφημίδου. δημαγωγὸν ὄντα δεινὸν μὲν εἰπεῖν, uaAu- 

25 κὸν δὲ τὴν ψυχὴν καὶ χρημάτων ἥττονα, τῆς ἀρχῆς ἐφίε-- 
σϑαι καὶ κρατήσειν ἐπίδοξον εἷναι τῇ χειροτονίᾳ. Τὸν 
οὖν Θεμιστοκλέα δείσαντα, μὴ τὰ πράγματα διαφϑαρείη 
παντάπασι τῆς ἡγεμονίας εἰς ἐκεῖνον ἐμπεσούσης, χρή- 
μασι τὴν φιλοτιμίαν ἐξωνήσασϑαι παρὰ τοῦ Ἐπικύδους. 

80 Ἐπαινεῖταν δ᾽ αὐτοῦ καὶ τὸ περὶ τὸν δίγλωττον ἔργον ἐν 
τοῖς πεμφϑεῖσιν ὑπὸ βασιλέως ἐπὶ γῆς καὶ ὕδατος αἴτη-- 
σιν. Ἑομηνέα γὰρ ὄντα συλλαβὼν διὰ ψηφίσματος ἀπέ- 
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κτεινὲν ὅτι φωνὴν Ἑλληνίδα βαρβάροις πφοστάγμασιν 

ἐτόλμησε χρῆσαι. Ἔτι δὲ καὶ τὸ περὶ "Ag8puov τὸν Ζε- 

λείτην" Θεμιστοκλέους γὰρ εἰπόντος καὶ τοῦτον εἰς τοὺς 

ἀτίμους καὶ παῖδας αὐτοῦ καὶ γένος ἐνέγραψαν, ὅτι τὸν 

ἐκ Μήδων χρυσὸν εἰς τοὺς Ἕλληνας ἐχόμισεξ. Μέγιστον ὃ 

ὃὲ πάντων τὸ καταλῦσαι τοὺς Ἑλληνικοὺς πολέμους καὶ 

διαλλάξαι τὰς πόλεις ἀλλήλαις, πείσαντα τὰς ἔχϑρας διὰ 

τὸν πόλεμον ἀναβαλέσϑαι" πρὸς 0 καὶ Χείλεων τὸν 49- 

κάδα μάλιστα συναγωνίσασϑαι λέγουσι. 

VIL Παραλαβὼν δὲ τὴν ἀρχὴν εὐθὺς μὲν ἐπεχείρει 16 

1ὐτοὺς πολίτας ἐμβιβάξειν εἰς τὰς τριήρεις. καὶ τὴν πόλιν 

ἔπειϑεν ἐκλιπόντας ὡς προσωτάτω τῆς Ἑλλάδος ἀπαντᾶν 

τῷ βαρβάρῳ κατὰ ϑάλατταν. ᾿Ἐνισταμένων δὲ πολλῶν 

ἐξήγαγε πολλὴν στρατιὰν εἰς τὰ Τέμπη μετὰ Δακεδ αὐμο- 

víav, ὡς αὐτόϑι προκινδυνευσόντων. τῆς Θετταλίας οὔπω 15 

τότε μηδίζειν δοκούσης " ἐπεὶ δ᾽ ἀνεχώφησαν ἐκεῖϑεν 

ἄπρακτοι καὶ Θετταλῶν βασιλεῖ προσγενομένων ἐμήδιξε 

τὰ μέχρι Βοιωτίας, βάλον ἤδη τῷ Θεμιστοκλεῖ προσ- 

εἴχον οἱ ̓ 4ϑηναῖοι περὶ τῆς ϑαλάσσης, καὶ πέμπεται μετὰ 

νεῶν ἐπ᾽ ᾿Δρτεμίσιον τὰ στενὰ φυλάξων. Ἔνϑα δὴ τῶν 90 

μὲν Ἑλλήνων Εὐρυβιάδην καὶ “ακεδαιμονίους ἡγεῖσϑαι 
κελευόντων, τῶν δ᾽ ᾿4ϑηναίων, ὅτι πλήϑει τῶν νεῶν 

σύμπαντας ὁμοῦ τι τοὺς ἄλλους ὑπερέβαλλον, οὐκ ἀξι- 

οὔύντων ἑτέροις ἕπεσϑαι. συνιδὼν τὸν κένδυνον ὁ Θεμι-- 
στοκλῆς αὐτός vs τὴν ἀρχὴν τῷ Εὐρυβιάδῃ παρῆκε καὶ 30 
κατεπράῦνε τοὺς ᾿4ϑηναίους͵ ὑπισχνούμενος, ἂν ἄνδρες 
ἀγαϑοὶ γένωνται πρὸς τὸν πόλεμον, ἑκόντας αὐτοῖς παρ-- 
ἕξειν εἰς τὰ λοιπὰ πειϑομένους τοὺς Ἕλληνας. Ζιόπερ 
δοκεῖ τῆς σωτηρίας αἰτιώτατος γενέσϑαι τῇ Ἑλλάδι καὶ 
μάλιστα τοὺς ᾿4ϑηναίους προαγαγεῖν εἰς δόξαν, ὡς ἀν- 3o 
δοείᾳ μὲν τῶν πολεμίων. εὐγνωμοσύνῃ δὲ τῶν συμμά-- 
χῶν περιγενομένους. Ἐπεὶ δὲ ταῖς ᾿ἀφεταῖς τοῦ βαρβα- 

PLUT. VIT. I. 15 
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ρικοῦ στόλου προσμίξαντος ἐχπλαγεὶς ὁ Εὐρυβιάδης τῶν 
κατὰ στόμα νεῶν τὸ πλῆϑος, ἄλλας δὲ πυνϑανόμενος 
διακοσίας ὑπὲρ Σκιάϑου περιπλεῖν, ἐβούλετο τὴν ταχί- 
στην εἴσω τῆς Ἑλλάδος κομισϑεὶς ἅψασϑαι Πελοποννή- 

5 σου καὶ τὸν πεξὸν στρατὸν ταῖς ναυσὶ προσπεριβαλέσϑαι, 
παντάπασιν ἀπρόσμαχον ἡγούμενος τὴν κατὰ ϑάλατταν 
ἀλκὴν βασιλέως. δείσαντες οἵ Εὐβοεῖς, μὴ σφᾶς οἵ EA- 
Aqveg πρόωνται. κρύφα τῷ Θεμιστοκλεῖ διελέγοντο, Πε-- 
λάγοντα μετὰ χρημάτων πολλῶν πέμψαντες. Ἢ λαβὼν 

10 ἐκεῖνος, ὡς Ἡρόδοτος ἱστόρηκε, τοῖς περὶ τὸν Εὐρυβιά-- 
δὴν ἔδωκεν. Ἐναντιουμένου δ᾽ αὐτῷ μάλιστα τῶν πολι-- 
τῶν AoyvréAovg, ὃς ἦν μὲν ἐπὶ τῆς ἱερᾶς νεὼς τριήραρ-- 
qos, οὐκ ἔχων δὲ χρήματα τοῖς ναύταις χορηγεῖν ἔσπευ-- 
δὲν ἀποπλεῦσαι, παρώξυνεν ἔτι μᾶλλον ὁ Θεμιστοκλῆς 

15 τοὺς τριηρίτας ἐπ᾿ αὐτόν, ὥστε τὸ δεῖπνον ἁρπάσαι συν-- 
δραμόντας. Τοῦ δ᾽ ̓ Δρχιτέλους ἀϑυμοῦντος ἐπὶ τούτῳ 
καὶ βαρέως φέροντος, εἰσέπεμψεν ὁ Θεμιστοκλῆς πρὸς 
αὐτὸν ἐν κίστῃ δεῖπνον ἄρτων καὶ κρεῶν, ὑποϑεὶς κάτω 
τάλαντον ἀργυρίου καὶ κελεύσας αὐτόν τε δειπνεῖν ἐν 

20 τῷ παρόντι καὶ μεϑ᾽ ἡμέραν ἐπιμεληϑῆναι τῶν τριηρι- 
τῶν εἰ δὲ μὴ, καταβοήσειν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πολίτας ὡς 
ἔχοντος ἀργύριον παρὰ τῶν πολεμίων. Ταῦτα μὲν οὖν 

Φανίας ὁ Δέσβιος εἴρηκεν. 
VII. Αϊ δὲ γενόμεναι τότε πρὸς τὰς τῶν βαρβάρων 

25 ναῦς περὶ τὰ στενὰ μάχαι κρίσιν μὲν εἰς τὰ ὅλα μεγάλην 
οὐκ ἐποίησαν, τῇ δὲ πείρᾳ μέγιστα τοὺς Ἕλληνας ὥνη- 
σαν, ὑπὸ τῶν ἔργων παρὰ τοὺς κινδύνους διδαχϑέντας, 
ὡς οὔτε πλήϑη νεῶν οὔτε κόσμοι καὶ λαμπρότητες ἐπισή- 
μῶν οὔτε κραυγαὶ κομπώδεις ἢ βάρβαροι παιᾶνες ἔχουσί 

80 τὶ δεινὸν ἀνδράσιν ἐπισταμένοις εἰς χεῖρας ἰέναι καὶ ua- 
χεσϑαι τολμῶσιν, ἀλλὰ δεῖ τῶν τοιούτων καταφρονοῦν-- 

τας ἐπ᾿ αὐτὰ τὰ σώματα φέρεσϑαι καὶ πρὸς ἐκεῖνα δια- 
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γωνίζξεσϑαι συμπλακέντας. Ὃ δὴ καὶ Πίνδαρος οὐ κακῶς 
ἔοικε συνιδὼν ἐπὶ τῆς ἐν ᾿ἀρτεμισίῳ μάχης εἰπεῖν 

ὅϑι παῖδες ᾿ἀϑαναίων ἐβάλοντο φαεννὰν 
κρηπῖδ᾽ ἐλευϑερίας" 

ἀρχὴ γὰρ ὄντως τοῦ νικᾶν τὸ ϑαρρεῖν. Ἔστι δὲ τῆς Ev-5 
βοίας τὸ ̓ ἀρτεμίσιον ὑπὲρ τὴν Ἑστίαιαν αἰγιαλὸς εἰς βο-- 
ρέαν ἀναπεπταμένος. ἀντιτείνει δ᾽ αὐτῷ μάλιστα τῆς 
ὑπὸ Φιλοκτήτῃ γενομένης χώρας Ὀλιξών. Ἔχει δὲ ναὸν 

11609 μέγαν ᾿Δρτέμιδος ἐπίκλησιν Προσηῴας, καὶ δένδρα 
περὶ αὐτῷ πέφυκε καὶ στῆλαι κύκλῳ λίϑου λευκοῦ πε-- 10 
πήγασιν: ὁ δὲ λίϑος τῇ χειρὶ τριβόμενος καὶ χρόαν καὶ 
ὀσμὴν κροχίξουσαν ἀναδίδωσιν. Ἐν μιᾷ δὲ τῶν στηλῶν 
ἐλεγεῖον ἦν τόδε γεγραμμένον" 
Παντοδαπῶν ἀνδοῶν γενεὰς Aoíno ἀπὸ χώρας 

παῖδες ᾿4ϑηναίων τῷδέ ποτ᾽ ἐν πελάγει 15 
ναυμαχίῃ δαμάσαντες, ἐπεὶ στρατὸς ὥλετο Μήδων, 

σήματα ταῦτ᾽ ἔϑεσαν παρϑένῳ ᾿Δρτέμιδι. 
Ζ:είκνυται δὲ τῆς ἀκτῆς τόπος ἐν πολλῇ τῇ πέριξ Suv κό- 
νιν τεφρώδη καὶ μέλαιναν ἐκ βάϑους ἀναδιδούς, ὥσπερ 
πυρίκαυστον, ἐν ᾧ τὰ ναυάγια καὶ νεκροὺς καῦσαι δο-- 90 
κοῦσι. ; 

IX. Τῶν μέντοι περὶ Θερμοπύλας εἰς τὸ 4ovcuíGiov 
ἀπαγγελθέντων πυϑόμενοι “εωνίδαν vs κεῖσϑαν καὶ κρα- 

τεῖν Ξέρξην τῶν κατὰ γῆν παρόδων, εἴσω τῆς Ελλάδος 
ἀνεκομίξοντο, τῶν ᾿4ϑηναίων ἐπὶ πᾶσι τεταγμένων δι᾽ 25 
ἀρετὴν καὶ μέγα τοῖς πεπραγμένοις φρονούντων. Παρα- 
πλέων δὲ τὴν χώραν ὁ Θεμιστοκλῆς, ἧπερ κατάρσεις ἀναγ-- 
καίας καὶ καταφυγὰς ἑώρα τοῖς πολεμίοις, ἐνεχάραττε 
κατὰ τῶν λίϑων ἐπιφανῆ γράμματα, τοὺς μὲν εὑρίσκων 
ἀπὸ τύχης. τοὺς δ᾽ αὐτὸς ἱστὰς περὶ τὰ ναύλοχα καὶ τὰς 30 
ὑδρείας, ἐπισκήπτων Ἴωσι διὰ τῶν γραμμάτων, εἰ μὲν 
οἷόν τε, μετατάξασϑαι πρὸς αὐτοὺς πατέρας ὄντας καὶ 

| 15 * | 
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προκινδυνεύοντας ὑπὲρ τῆς ἐκείνων ἐλευϑερίας, εἰ δὲ 
μή, κακοῦν τὸ βαρβαρικὸν ἐν ταῖς μάχαις καὶ συνταράτ-- 
τειν. Ταῦτα δ᾽ ἤλπιξεν ἢ μεταστήσειν τοὺς Ἴωνας ἢ 
ταράξειν ὑποπτοτέρους τοῖς βαρβάροις γενομένους. Ξέρ-- 

ὅξου δὲ διὰ τῆς ΖΙωρέδος ἄνωϑεν ἐμβαλόντος εἰς τὴν Φω-- 
κέδα καὶ τὰ τῶν Φωκέων ἄστη πυρπολοῦντος οὐ προσ- 
ήμυναν οἵ Ἕλληνες, καίπερ τῶν ᾿4“ϑηναίων δεομένων 
εἰς τὴν Βοιωτίαν ἀπαντῆσαι πρὸ τῆς ̓ Δττικῆς, ὥσπερ αὖ-- 
τοὶ κατὰ ϑάλατταν ἐπ᾽ Aovcuíotov ἐβοήϑησαν. Μηδενὸς 

10 δ᾽ ὑπακούοντος αὐτοῖς͵ ἀλλὰ τῆς Πελοποννήσου περιε- 
χομένων καὶ πᾶσαν ἐντὸς ᾿Ισϑμοῦ τὴν δύναμιν ὡρμημέ- 
νῶν συνάγειν, καὶ διατειχιξόντων τὸν ᾿Ισϑμὸν εἰς ϑάλατ-- 
ταν ἐκ ϑαλάττης, ἅμα μὲν ὀργὴ τῆς προδοσίας εἶχε τοὺς 
᾿Δ4ϑηναίους, ἅμα δὲ δυσϑυμία καὶ κατήφεια μεμονωμέ- 

15 vovg. ΜΜάχεσϑαι μὲν γὰρ οὐ διενοοῦντο μυριάσι στρα- 
τοῦ τοσαύταις" ὃ δ᾽ ἦν μόνον ἀναγκαῖον ἐν τῷ παρόν- 
τι. τὴν πόλιν ἀφέντας ἐμφῦναι ταῖς ναυσίν, οἵ πολλοὶ 
χαλεπῶς ἤκουον, ὡς μήτε νίκης δεόμενοι μήτε σωτη- 
ρίαν ἐπιστάμενοι ϑεῶν τε ἱερὰ καὶ πατέρων ἠρία προῖε- 

20 μένων. 
Χ. Ἔνϑα δὴ Θεμιστοκλῆς ἀπορῶν τοῖς ἀνθρωπίνοις 

λογισμοῖς προσάγεσϑαι τὸ πλῆϑος, ὥσπερ ἐν τραγῳδία 
μηχανὴν ἄρας. σημεῖα δαιμόνια καὶ χρησμοὺς ἐπῆγεν αὐὖ- 
volg: σημεῖον μὲν λαμβάνων τὸ τοῦ δράκοντος, ὃς ἀφα- 

55 νὴς ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἐκ τοῦ σηκοῦ δοκεῖ γενέσϑαι" 
καὶ τὰς xa9' ἡμέραν αὐτῷ προτιϑεμένας ἀπαρχὰς εὑρί- 
σκοντες ἀψαύστους οἵ ἱερεῖς. ἐξήγγελλον εἰς τοὺς πολ- 
Aovg, τοῦ Θεμιστοκλέους λόγον διδόντος, ὡς ἀπολέλοιπε 
τὴν πόλιν ἡ ϑεὸς ὑφηγουμένη πρὸς τὴν ϑάλατταν αὖ-- 

ϑοτοῖς. Τῷ δὲ χρησμῷ πάλιν ἐδημαγώγει, λέγων μηδὲν 
ἄλλο δηλοῦσϑαι ξύλινον τεῖχος ἢ τὰς ναῦς" διὸ καὶ τὴν 
Σαλαμῖνα ϑείαν, οὐχὶ δεινὴν οὐδὲ σχετλίαν καλεῖν τὸν 
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ϑεόν, ὡς εὐτυχήματος μεγάλου τοῖς Ἕλλησιν ἐπώνυμον 

ἐσομένην. Κρατήσας δὲ τῇ γνώμῃ ψήφισμα γράφει, τὴν 
μὲν πόλιν παφακαταϑέσϑαι τῇ ᾿Δϑηνᾷ τῇ Δ4ϑηνάων 

μεδεούσῃ., τοὺς δ᾽ ἐν ἡλικίᾳ πάντας ἐμβαίνειν εἰς τὰς 

τριήρεις, παῖδας ὃὲ καὶ γυναῖκας καὶ ἀνδράποδα σώξειν 5 

ἕκαστον ὡς δυνατόν. Κυρωϑέντος δὲ τοῦ ψηφίσματος ot 
πλεῖστοι τῶν ᾿4ϑηναίων ὑπεξέϑεντο γονέας καὶ γυναῖκας 
εἰς Τροιξῆνα., φιλοτίμως πάνυ τῶν Τροιξηνίων ὑποδε- 

117 χομένων " καὶ γὰρ τρέφειν ἐψηφίσαντο δημοσίᾳ, δύο ὁβο-- 
λοὺς ἑκάστῳ διδόντες. καὶ τῆς ὀπώρας λαμβάνειν τοὺς 10 
παῖδας ἐξεῖναι πανταχόϑεν. ἔτι δ᾽ ὑπὲρ αὐτῶν διδασκά- 
λοις τελεῖν μισϑούς. Τὸ δὲ ψήφισμα Νικαγόρας ἔγραψεν. 
Οὐκ ὄντων δὲ δημοσίων χρημάτων τοῖς ᾿4ϑηναίοις, ᾽4ρι-- 
στοτέλης μέν φησι τὴν é& Δρείου πάγου βουλὴν πορίσα-- 
σαν ὀκτὼ δραχμὰς ἑκάστῳ τῶν στρατευομένων αἰτιωτά-- 15 
την γενέσϑαι τοῦ πληρωϑῆναι τὰς τριήρεις. Κλείδημος 
δὲ καὶ τοῦτο τοῦ Θεμιστοκλέους ποιεῖται στρατήγημα. 
Καταβαινόντων γὰρ εἰς Πειραιᾶ τῶν ᾿4ϑηναίων, φησὶν 
ἀπολέσϑαι τὸ Γοργόνειον ἀπὸ τῆς ϑεοῦ τοῦ ἀγάλματος" 
τὸν οὖν Θεμιστοκλέα προσποιούμενον ξητεῖν καὶ διερευ-- 20 
νώμενον ἅπαντα χρημάτων ἀνευρίσκειν πλῆϑος ἐν ταῖς 
ἀποσκευαῖς ἀποκεκρυμμένον, ὧν εἰς μέσον κομισϑέντων 
εὐπορῆσαι τοὺς ἐμβαίνοντας εἰς τὰς ναῦς ἐφοδίων. Ἐκ- 
πλεούσης δὲ τῆς πόλεως τοῖς μὲν οἶχτον τὸ ϑέαμα,, τοῖς 
δὲ θαῦμα τῆς τόλμης παρεῖχε. γενεὰς μὲν ἄλλῃ προπεμ»- 25 
πόντων, αὐτῶν δ᾽ ἀκάμπτων πρὸς οἰμωγὰς καὶ δάκρυα 
γονέων καὶ περιβολὰς διαπερώντων εἰς τὴν νῆσον. Καί- 
τοι πολλοὶ μὲν διὰ γῆρας ὑπολειπόμενοι τῶν πολιτῶν 
ἔλεον εἶχον: ἦν δέ τις καὶ ἀπὸ τῶν ἡμέρων καὶ συντρό-- 
gov ξῴων ἐπικλῶσα γλυκυϑυμία, μετ᾽ ὠρυγῆς καὶ πό-- 80 
ϑου συμπαραϑεόντων ἐμβαίνουσὶ τοῖς ἑαυτῶν τροφεῦ 
σιν. Ἐν οἷς ἱστορεῖται κύων Ξανϑίππου τοῦ Περικλέους 
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πατρὸς οὐκ ἀνασχόμενος τὴν ἀπ᾽ αὐτοῦ μόνωσιν ἐναλέ-- 
σϑαι τῇ ϑαλάττῃ καὶ τῇ τριήρει παρανηχόμενος ἐκπεσεῖν 
εἰς τὴν Σαλαμῖνα xal λιποϑυμήσας ἀποθανεῖν εὐθύς: 
οὗ καὶ τὸ δεικνύμενον ἄχρι νῦν καὶ καλούμενον Κυνὸς 

5 σῆμα τάφον εἶναι λέγουσι. 
ΧΙ. Ταῦτά τε δὴ μεγάλα τοῦ Θεμιστοκλέους, καὶ τοὺς 

πολίτας αἰσϑόμενος ποϑοῦντας ᾿Δριστείδην καὶ δεδιό-- 
τας, μὴ δι᾿ ὀργὴν τῷ βαρβάρῳ προσϑεὶς ἑαυτὸν ἀνα- 
τρέψῃ τὰ πράγματα τῆς Ἑλλάδος (ἐξωστράκιστο γὰρ πρὸ 

10 700 πολέμου καταστασιασϑεὶς ὑπὸ Θεμιστοκλέους). γρά-- 
qz ψήφισμα, τοῖς ἐπὶ χρόνῳ μεϑεστῶσιν ἐξεῖναι κατελ-- 
ϑοῦσι πράττειν καὶ λέγειν τὰ βέλτιστα τῇ Ἑλλάδι μετὰ 
τῶν ἄλλων πολιτῶν. Εὐρυβιάδου δὲ τὴν μὲν ἡγεμονίαν 

τῶν νεῶν ἔχοντος διὰ τὸ τῆς Σπάρτης ἀξίωμα. μαλακοῦ 

15 δὲ περὶ τὸν κίνδυνον ὄντος, αἴρειν δὲ βουλομένου καὶ 
πλεῖν ἐπὶ τὸν ᾿ἸΙσϑμὸν. ὅπου καὶ τὸ πεζὸν ἤϑροιστο τῶν 
Πελοποννησίων, ὁ Θεμιστοκλῆς ἀντέλεγεν" ὅτε καὶ τὰ 
μνημονευόμενα λεχϑῆναί φασι. Τοῦ γὰρ Εὐρυβιάδου 
πρὸς αὐτὸν εἰπόντος" ,,€) Θεμιστόκλεις, ἐν τοῖς ἀγῶσι 

90 rovg προεξανισταμένους ῥαπίξουσι““., Ναὶ“ εἶπεν ὁ Θε- 
μιστοκλῆς ..»ἀλλὰ τοὺς ἀπολειφϑέντας οὐ στεφανοῦσιν."" 
᾿ἘἘπαραμένου δὲ τὴν βακτηρίαν ὡς πατάξοντος. 0 Θεμι- 
στυχλῆς ἔφη: »ΜΠάταξον μὲν. ἄκουσον δέ.“ Θαυμάσαν-- 
τὸς δὲ τὴν πραότητα τοῦ Εὐρυβιάδου καὶ λέγειν κελεύ-- 

25G0avrog, ὁ μὲν Θεμιστοκλῆς ἀνῆγεν αὐτὸν ἐπὶ τὸν λόγον. 
Ἑϊπόντος δέ τινος, ὡς ἀνὴρ ἄπολις οὐκ ὀρθῶς διδάσκει 
τοὺς ἔχοντας ἐγκαταλιπεῖν καὶ προέσϑαι τὰς πατρίδας, 
ὁ Θεμιστοκλῆς ἐπιστρέψας τὸν λόγον: ,,Hyeig τοι“ εἷ-- 
πεν 40 3 μοχϑηρὲ, τὰς μὲν οἰκίας καὶ τὰ τείχη καταλελοί- 

ϑῦπαμεν, οὐκ ἀξιοῦντες ἀψύχων ἕνεκα δουλεύειν, πόλις δ᾽ 

ἡμῖν ἔστι μεγίστη τῶν Ἑλληνίδων, at διακόσιαι τριήρει, 

αἵ νῦν μὲν ὑμῖν παρεστᾶσι βοηϑοὶ σώξεσϑαι δι᾽ αὐτῶν 
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βουλομένοις, εἰ δ᾽ ἄπιτε δεύτερον ἡμᾶς προδόντες, αὖ- 
τίκα πεύσεταί τις Ἑλλήνων ᾿4ϑηναίους καὶ πόλιν ἐλευ-- 

ϑέραν καὶ χώραν οὐ χείρονα κεκτημένους ἧς ἀπέβαλον. Ὁ 

Ταῦτα τοῦ Θεμιστοκλέους εἰπόντος ἔννοια καὶ δέος ἔσχε 

τὸν Εὐρυβιάδην τῶν A9qvaíov, μὴ σφᾶς ἀπολείποντες ὃ 
118 οἴχονται. Τοῦ δ᾽ Ἐρετριέως πειρωμένου τι λέγειν πρὸς 

"ENP CUP "—Bá €: 
ce rc canem 

αὐτόν. Ἦ γὰρ“ ἔφη ,,.καὶ ὑμῖν περὶ πολέμου τίς ἐστι λό-- 
yog, οἵ καϑάπερ «t τευϑίδες μάχαιραν μὲν ἔχετε. καρ-- 
δίαν δὲ οὐκ ἔχετε ;* 

ΧΙ. Ζέγεται δ᾽ ὑπό τινων τὸν μὲν Θεμιστοκλέα περὲ 10 
τούτων ἀπὸ τοῦ καταστρώματος ἄνωϑεν τῆς νεὼς διαλέ- 
γεσϑαι. γλαῦκα δ᾽ ὀφϑῆναι διαπετομένην ἀπὸ δεξιᾶς 
τῶν νεῶν καὶ τοῖς καρχησίοις ἐπικαϑίξζουσαν - διὸ δὴ καὶ 
μάλιστα προσέϑεντο τῇ γνώμῃ καὶ παρεσκευάζοντο ναυ-- 
μαχήσοντες. AAA. ἐπεὶ τῶν πολεμίων 0 τε στόλος τῇ Av- 15 
τικῇ κατὰ τὸ Φαληρικὸν προσφερόμενος τοὺς πέριξ ἀπέ- 
κρυψεν αἰγιαλοὺς αὐτός τε βασιλεὺς μετὰ τοῦ πεξοῦ στρα-- 
τοῦ καταβὰς ἐπὶ τὴν ϑάλατταν ἄϑρους ὥφϑη, τῶν δὲ δυ- 
νάμεων ὁμοῦ γενομένων. ἐξερρύησαν οἵ τοῦ Θεμιστο-- 
κλέους λόγοι τῶν Ἑλλήνων καὶ πάλιν ἐπάπταινον ot 11ε-- 30 
λοποννήσιοι πρὸς τὸν ᾿Ισϑμόν, εἴ τις ἄλλο τι λέγοι χαλε- 
παίνοντες., ἐδόκει δὲ τῆς νυκτὸς ἀποχωρεῖν καὶ παρηγ- 
γέλλετο πλοῦς τοῖς κυβερνήταις, ἔνϑα δὴ βαρέως φέρων 
ὁ Θεμιστοκλῆς. εἰ τὴν ἀπὸ τοῦ τόπου καὶ τῶν στενῶν 
προέμενοι βοήϑειαν οἵ Ἕλληνες διαλυϑήσονται κατὰ 0-25 
A&g, ἐβουλεύετο καὶ συνετίϑει τὴν περὶ τὸν Σίκιννον 
πραγματείαν. Ἦν δὲ τῷ μὲν γένει Πέρσης ὁ Σίκιννος, 
αἰχμάλωτος, εὔνους δὲ τῷ Θεμιστοκλεῖ καὶ τῶν τέκνων 
αὐτοῦ παιδαγωγός. Ὃν ἐκπέμπει πρὸς τὸν Ξέρξην κρύφα, 
κελεύσας λέγειν, ὅτι Θεμιστοκλῆς ὁ τῶν ᾿4ϑηναίων στρα-- 80 
τηγὸς αἱρούμενος τὰ βασιλέως ἐξαγγέλλει πρῶτος αὐτῷ 
τοὺς Ἕλληνας ἀποδιδράσκοντας καὶ διακελεύεται μὴ παρ- 
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sva, φυγεῖν αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ἐν ᾧ ταράττονται τῶν πεζῶν 
χωρὶς ὄντες ἐπιϑέσϑαι καὶ διαφϑεῖραι τὴν ναυτικὴν δύ- 
ναμιν. Ταῦτα δ᾽ ὁ Ξέρξης ὡς ἀπ᾽ εὐνοίας λελεγμένα δεξά-- 
μενος ἥσϑη, καὶ τέλος εὐθὺς ἐξέφερε πρὸς τοὺς ἡγεμόνας 

ὃ τῶν νεῶν. τὰς μὲν ἄλλας πληροῦν καϑ' ἡσυχίαν, διακο-- 
σίαις δ᾽ ἀναχϑέντας ἤδη περιβαλέσθαι τὸν πόρον ἐν 
κύκλῳ πάντα καὶ διαξῶσαι τὰς νήσους, ὅπως ἐκφύγοι 
μηδεὶς τῶν πολεμίων. Τούτων δὲ πραττομένων ᾽4ριστεί- 
δης ὁ Δυσιμάχου πρῶτος αἰσϑόμενος ἧκεν ἐπὶ τὴν σκη-- 

ιονὴν τοῦ Θεμιστοκλέους, οὐκ ὧν φίλος, ἀλλὰ καὶ δι᾽ ἐκεῖ-- 
vov ἐξωστρακισμένος. ὥσπερ εἴρηται" προελϑόντι δὲ τῷ 
Θεμιστοκλεῖ φράξει τὴν κύκλωσιν. Ὁ δὲ τήν τε ἄλλην 
καλοκαγαϑίαν τοῦ ἀνδρὸς εἰδὼς καὶ τῆς τότε παρουσίας 
ἀγάμενος λέγει τὰ περὶ τὸν Σέκιννον αὐτῷ καὶ παρεκά- 

15 4e τῶν Ἑλλήνων συνεπιλαμβάνεσϑαι καὶ συμπροϑυμεῖ- 
σϑαι πίστιν ἔχοντα μᾶλλον. ὅπως ἐν vois στενοῖς ναυμα-- 
χήσωσιν. Ὁ μὲν οὖν ᾿Δριστείδης ἐπαινέσας τὸν Θεμιστο-- 
κλέα τοὺς ἄλλους ἐπῇει στρατηγοὺς καὶ τριηράρχους ἐπὶ 
τὴν μάχην παροξύνων. Ἔτι δ᾽ ὅμως ἀπιστούντων ἐφάνη 

30 Τηνία τριήρης αὐτόμολος, ἧς ἐναυάρχει Παναίτιος, ἀπαγ-- 
γέλλουσα τὴν κύκλωσιν, ὥστε καὶ ϑυμῷ τοὺς Ἕλληνας 
ὁρμῆσαι μετὰ τῆς ἀνάγκης πρὸς τὸν κίνδυνον. 

ΧΠΙ. Ἅμα δ᾽ ἡμέρᾳ Ξέρξης μὲν ἄνω καϑῆστο τὸν 
στόλον ἐποπτεύων καὶ τὴν παράταξιν, ὡς μὲν Φανόδη-- 

25 μός φησιν, ὑπὲρ τὸ Ἡράκλειον, ἧ βραχεῖ πόρῳ διείργε- 
ται τῆς ̓ Αττικῆς ἡ νῆσος, ὡς δ᾽ ᾿ἀκεστόδωρος, ἐν μεϑο-- 
ρέῳ τῆς Μεγαρίδος ὑπὲρ τῶν καλουμένων Κεράτων, χρυ-- 
σοῦν δίφρον ϑέμενος καὶ γραμματεῖς πολλοὺς παραστη-- 
σάμενος, ὧν ἔργον ἦν ἀπογράφεσϑαι τὰ κατὰ τὴν μάχην 

30 πραττόμενα. Θεμιστοκλεῖ δὲ παρὰ τὴν ναυαρχίδα τριήρη 
σφαγιαξομένῳ τρεῖς προσήχϑησαν αἰχμάλωτοι, κάλλιστοι 
μὲν ἰδέσϑαι τὴν ὄψιν, ἐσϑῆσι δὲ καὶ χρυσῷ κεκοσμημέ-- 
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νον διαπρεπῶς. Ἐλέγοντο δὲ Σανδαύκης παῖδες εἶναι 
τῆς βασιλέως ἀδελφῆς καὶ ᾿ρταύκτου. Τούτους ἰδὼν 
Εὐφραντίδης ὁ μάντις, ὡς ἅμα μὲν ἀνέλαμψεν ἐκ τῶν 

ι19 ἱρῶν μέγα καὶ περιφανὲς πῦρ, ἅμα δὲ πταρμὸς ἐκ δε-- 
Ev ἐσήμηνε. τὸν Θεμιστοκλέα δεξιωσάμενος ἐκέλευσεϑ 
τῶν νεανίσκων κατάρξασϑαι καὶ καϑιερεῦσαι πάντας 
umor; “Ιιονύσῳ προσευξάμενον" οὕτω γὰρ ἅμα σωτη- 
ρίαν τε καὶ νίκην ἔσεσϑαι τοῖς Ἕλλησιν. Ἐχπλαγέντος 

δὲ τοῦ Θεμιστοκλέους ὡς μέγα τὸ μάντευμα καὶ δεινὸν, 
οἷον εἴωϑεν ἐν μεγάλοις ἀγῶσι καὶ πράγμασι χαλεποῖς, 10 
μᾶλλον ἐκ τῶν παραλόγων ἢ τῶν εὐλόγων τὴν σωτηρίαν 
ἐλπίζοντες οἵ πολλοὶ τὸν ϑεὸν ἅμα κοινῇ κατεκαλοῦντο 
φωνῇ καὶ τοὺς αἰχμαλώτους τῷ βωμῷ προσαγαγόντες 
ἠνάγκασαν. ὡς ὁ μάντις ἐκέλευσε, τὴν ϑυσίαν συντελε-- 
σϑῆναι. Ταῦτα μὲν οὖν ἀνὴρ φιλόσοφος καὶ γραμμάτων 15 
οὐκ ἄπειρος ἱστορικῶν Φανίας ὁ “έσβιος εἴρηκε. 

XIV. Περὶ δὲ τοῦ πλήϑους τῶν βαρβαρικῶν νεῶν 
Αἰσχύλος ὁ ποιητὴς ὡς ἂν εἰδὼς καὶ διαβεβαιούμενος ἐν 
τραγῳδίᾳ Πέρσαις λέγει ταῦτα" 

Ξέρξῃ δὲ, καὶ γὰρ οἶδα, χιλιὰς μὲν ἦν 20 
Νεῶν τὸ πλῆϑος᾽ αἵ δ᾽ ὑπέρκομποι τάχει 
Ἑκατὸν δὶς ἦσαν ἑπτά ϑ᾽ - ὧδ᾽ ἔχει λόγος. 

Τῶν δ᾽ ᾿Δττικῶν ἑκατὸν ὀγδοήκοντα τὸ πλῆϑος οὐσῶν 
ἑχάστη τοὺς ἀπὸ τοῦ καταστρώματος μαχομένους ὀκτω- 
καίδεκα εἶχεν, ὧν τοξόται τέσσαρες ἦσαν. οἱ λοιποὶ δ᾽ 25 
ὁπλῖται. Zoxsi δ᾽ οὐκ ἧττον &U τὸν καιρὸν ὁ Θεμιστο- 

κλῆς ἢ τὸν τόπον συνιδὼν καὶ φυλάξας μὴ πρότερον &v- 

τιπρώρους καταστῆσαι ταῖς βαρβαρικαῖς τὰς τριήρεις. ἢ 

τὴν εἰωϑυῖαν ὥραν παραγενέσϑαι, τὸ πνεῦμα λαμπρὸν 
ἐκ πελάγους ἀεὶ καὶ κῦμα διὰ τῶὧν στενῶν κατάγουσαν "30 

ὃ τὰς μὲν Ἑλληνικὰς οὐκ ἔβλαπτε ναῦς ἁλιτενεῖς οὔσας 
καὶ ταπεινοτέρας, τὰς δὲ βαρβαρικὰς ταῖς τε πρύμναις 
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ἀνεστώσας καὶ τοῖς καταστρώμασιν ὑψορόφους καὶ βα- 
ρείας ἐπιφερομένας ἔσφαλλε προσπῖπτον καὶ παρεδίδου 
πλαγίας τοῖς Ἕλλησιν ὀξέως προσφερομένοις καὶ τῷ Θε- 

μιστοκλεῖ προσέχουσιν, ὡς ὁρῶντι μάλιστα τὸ συμφέρον, 
5 καὶ ὅτι κατ᾿ ἐκεῖνον ὁ Ξέρξου ναύαρχος ᾽᾿Δριαμένης ναῦν 
ἔχων μεγάλην ὥσπερ ἀπὸ τείχους ἐτόξευε καὶ ἠκόντιξεν, 
ἀνὴρ ἀγαϑὸς ὧν καὶ τῶν βασιλέως ἀδελφῶν πολὺ κρά- 
τιστός τε καὶ δικαιότατος. Τοῦτον μὲν οὖν ᾿Δμεινίας ὁ 
Δεκελεὺς καὶ Σωκλῆς ὁ Πεδιεὺς ὁμοῦ πλέοντες. ὡς αἵ 

᾿Ιονῆες ἀντίπρωροι προσπεσοῦσαι καὶ συνερείσασαι τοῖς 

χαλκώμασιν ἐνεσχέϑησαν, ἐπιβαίνοντα τῆς αὐτῶν vouj- 
ρους ὑποστάντες καὶ τοῖς δόρασι τύπτοντες εἰς τὴν ϑά- 
λαῦσαν ἐξέβαλον" καὶ τὸ σῶμα μετ᾽ ἄλλων διαφερόμενον 
ναυαγίων ᾿Ἵφτεμισία γνωρίσασα πρὸς X Ξέρξην ἀνήνεγκεν. 

15 ΚΧΥ. Ἐν δὲ τούτῳ τοῦ ἀγῶνος ὄντος φῶς μὲν ἐκλάμ-- 
ψαι μέγα λέγουσιν Ἐλευσινόϑεν, ἦχον δὲ καὶ φωνὴν τὸ 
Θριάσιον κατέχειν πεδίον ἄχρι ϑαλάττης, ὡς ἀνθρώπων 
ὁμοῦ πολλῶν τὸν μυστικὸν ἐξαγόντων Ἴακχον. Ἐκ δὲ 
τοῦ πλήϑους τῶν φϑεγγομένων κατὰ μικρὸν ἀπὸ γῆς 

20 ἀναφερόμενον νέφος ἔδοξεν αὖϑις ὑπονοστεῖν καὶ κατα-- 
σκήπτειν εἰς τὰς τριήρεις. Ἕτεροι δὲ φάσματα καὶ εἴδωλα 
καϑορᾶν ἔδοξαν ἐνόπλων ἀνδρῶν ἀπ᾿ Αἰγίνης τὰς χεῖρας 
ἀνεχόντων πρὸ τῶν Ἑλληνικῶν τριηρῶν: oUg tixafov 
Αἰακίδας εἶναι παρακεκλημένους εὐχαῖς πρὸ τῆς μάχης 

25 ἐπὶ τὴν βοήϑειαν. Πρῶτος μὲν οὖν λαμβάνει ναῦν Avxo- 
μήδης, ἀνὴρ ᾿4ϑηναῖος τριηραρχῶν, ἧς τὰ παράσημα πε-- 

φικόψας ἀνέϑηκεν ᾿Δ4πόλλωνι δαφνηφόρῳ Φλυῆσιν. Οἵ 

δ᾽ ἄλλοι τοῖς βαρβάροις ἐξισούμενοι τὸ πλῆϑος ἐν στενῷ 
κατὰ μέρος προσφερομένους καὶ περιπίπτοντας ἀλλήλοις 

80 ἐτρέψαντο, μέχρι δείλης ἀντισχόντας, ὡς εἴρηκε Σιμωνί- 
δης, τὴν καλὴν ἐκείνην καὶ περιβόητον ἀράμενοι νίκην, 
ἧς οὔϑ᾽ Ἕλλησιν οὔτε βαρβάροις ἐνάλιον ἔργον εἴργα- 
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σται λαμπρότερον, ἀνδρείᾳ μὲν καὶ προϑυμίᾳ κοινῇ τῶν 
ναυμαχησάντων, γνώμῃ δὲ καὶ δεινότητι Θεμιστοκλέους. 

120 XVI. Μετὰ δὲ τὴν ναυμαχίαν Ξέρξης μὲν ἔτι ϑυμο-- 
μαχῶν προς την ἀπότευξιν ἐπεχείρει διὰ χωμάτων ἐπά- 
yeu τὸ πεζὸν τοῖς Ἕλλησιν εἰς Σαλαμῖνα, ἐμφράξας τὸν ὃ 
διὰ μέσου πόρον" Θεμιστοκλῆς δ᾽ ἀποπειρώμενος Agi 
στείδου λόγῳ γνώμην ἐποιεῖτο λύειν τὸ ξεῦγμα ταῖς 
ναυσὶν ἐπιπλεύσαντας εἰς Ἑλλήσποντον ,'Ozog ἔφη 
οτὴν ᾿Δσίαν ἐν τῇ Εὐρώπῃ λάβωμεν.““ Ζυσχεραίνοντος 
δὲ τοῦ ᾿Δριστείδου καὶ λέγοντος ὅτι. Νῦν μὲν τρυφῶντι 10 
τῷ βαρβάρῳ πεπολεμήκαμεν, ἂν δὲ κατακλείσωμεν εἰς 
τὴν Ἑλλάδα καὶ καταστήσωμεν εἰς ἀνάγκην ὑπὸ δέους 
ἄνδρα τηλικούτων δυνάμεων κύριον. οὐκέτι καϑήμενος 
ὑπὸ σκιάδι χρυσῇ ϑεάσεται τὴν μάχην ἐφ᾽ ἡσυχίας, ἀλλὰ 
πάντα τολμῶν καὶ πᾶσιν αὐτὸς παρὼν διὰ τὸν κίνδυνον 15 
ἐπανορϑώσεται τὰ παρειμένα καὶ βουλεύσεται βέλτιον 

ὑπὲρ τῶν ὅλων" οὐ τὴν οὖσαν ov» ἔφη οοδεῖ γέφυραν; 
ὦ Θεμιστόκλεις, ἡμᾶς ἀναιρεῖν, ἀλλ᾽ ἑτέραν. εἴπερ οἷόν 

τε, προσκατασκευάσαντας ἐκβαλεῖν διὰ τάχους τὸν ἄν-- 
|. $oozov ἐκ τῆς Εὐρώπης.““ Οὐκοῦν“ εἶπεν ὃ Θεμιστο-- 20 
|. κλῆς., εἰ δοκεῖ ταῦτα συμφέρειν. ὥρα σκοπεῖν καὶ μηχα- 
|. γνᾶἄᾶσϑαι πάντας ἡμᾶς. ὅπως ἀπαλλαγήσεται τὴν ταχίστην 

éx τῆς Ελλάδος.““ Ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἔδοξε, πέμπει τινὰ τῶν 
βασιλικῶν εὐνούχων ἐν τοῖς αἰχμαλώτοις ἀνευρὼν, ᾽49-- 
νάχην ὄνομα, φράξειν βασιλεῖ κελεύσας. ὅτι τοῖς μὲν 35 
Ἕλλησι δέδοκται τῷ ναυτικῷ κεκρατηκότας ἀναπλεῖν εἰς 
τὸν Ἑλλήσποντον ἐπὶ τὸ ξεῦγμα καὶ λύειν τὴν γέφυραν, 
Θεμιστοκλῆς δὲ κηδόμενος βασιλέως παραινεῖ σπεύδειν 
ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ ϑάλατταν καὶ περαιοῦσϑαι, μέχρις αὐτὸς 
ἐμποιεῖ τινας διατριβὰς τοῖς συμμάχοις καὶ μελλήσεις 30 

πρὸς τὴν δίωξιν. Ταῦϑ᾽ ὁ βάρβαρος ἀκούσας καὶ ysvo- 
μένος περίφοβος διὰ τάχους ἐποιεῖτο τὴν ἀναχώρησιν. 
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Kol πεῖραν ἡ Θεμιστοκλέους καὶ 'AguGrt(Óov φρόνησις 
ἐν Μαρδονίῳ παρέσχεν, εἴγε πολλοστημορίῳ τῆς Ξέρξου 
δυνάμεως διαγωνισάμενοι Πλαταιᾶσιν εἰς τὸν περὶ τῶν 
ὅλων κίνδυνον κατέστησαν. 

5 XVII Πόλεων μὲν οὖν τὴν Αἰγινητῶν ἀριστεῦσαξ 
φησιν Ἡρόδοτος. Θεμιστοκλεῖ δὲ, καίπερ ἄκοντες ὑπὸ 
φϑόνου, τὸ πρωτεῖον ἀπέδοσαν ἅπαντες. Ἐπεὶ γὰρ ἀνα-- 
χωρήσαντες εἰς τὸν ᾿Ισϑμὸν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ τὴν ψῆφον 
ἔφερον οἵ στρατηγοί, πρῶτον μὲν ἕκαστος ἑαυτὸν ἀπέ- 

Ιοόφαινεν ἀρετῇ, δεύτερον δὲ μεϑ᾽ ἑαυτὸν Θεμιστοκλέα. 
“ακεδαιμόνιοι δ᾽ εἰς τὴν Σπάρτην αὐτὸν καταγαγόντες 
Εὐρυβιάδῃ μὲν ἀνδρείας, ἐκείνῳ δὲ σοφίας ἀριστεῖον 
ἔδοσαν ϑαλλοῦ στέφανον, καὶ τῶν κατὰ τὴν πόλιν ἁρμά-- 
τῶν τὸ πρωτεῦον ἐδωρήσαντο καὶ τριακοσίους τῶν νέων 

16 πομποὺς ἄχρι τῶν ὅρων συνεξέπεμψαν. Μέγεται δ᾽ 
Ὀλυμπίων τῶν ἐφεξῆς ἀγομένων καὶ παρελϑόντος εἰς 
τὸ στάδιον τοῦ Θεμιστοκλέους ἀμελήσαντας τῶν ἀγωνι-- 
στῶν τοὺς παρόντας ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκεῖνον ϑεᾶσϑαι 
καὶ τοῖς ξένοις ἐπιδεικνύειν ἅμα ϑαυμάξοντας καὶ κρο 

20 τοῦντας, ὥστε καὶ αὐτὸν ἡσϑέντα πρὸς τοὺς φίλους ὃμο-- 
λογῆσαι τὸν καρπὸν ἀπέχειν τῶν ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος αὐ-- 
τῷ πονηϑέντων. 

XVIII Καὶ γὰρ ἦν τῇ φύσει φιλοτιμότατος. εἰ δεῖ 
τεχμαίρεσϑαι διὰ τῶν ἀπομνημονευομένων. 4ἴρεϑεὶς 

35 γὰρ ναύαρχος ὑπὸ τῆς πόλεως οὐδὲν οὔτε τῶν ἰδίων 
οὔτε τῶν κοινῶν κατὰ μέρος ἐχρημάτιξεν, ἀλλὰ πᾶν 
ἀνεβάλλετο τὸ προσπῖπτον εἰς τὴν ἡμέραν ἐκείνην, καϑ᾽ 
ἣν ἐκπλεῖν ἔμελλεν. ἵν᾽ ὁμοῦ πολλὰ πράττων πράγματα 
καὶ παντοδαποῖς ἀνθρώποις ὁμιλῶν μέγας εἷναι δοχῇ 

30 καὶ πλεῖστον δύνασϑαι. Τῶν δὲ νεχρῶν τοὺς ἐκπεσόντας 
ἐπισκοπῶν παρὰ τὴν ϑάλατταν, ὡς εἶδε περικειμένους 
ψέλια χρυσᾶ καὶ στρεπτοὺς, αὐτὸς μὲν παρῆλϑε, τῷ δ᾽ 
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121éxouévo φίλῳ δείξας εἶπεν" .. ᾽Δνελοῦ σαυτῷ- σὺ γὰρ 

oo RR 

οὐκ εἶ Θεμιστοκλῆς.“ Πρὸς δέ τινα τῶν καλῶν γεγονό 
τῶν, ᾿Δντιφάτην, ὑπερηφάνως αὐτῷ κεχρημένον πρό- 
τερον. ὕστερον δὲ ϑεραπεύοντα διὰ τὴν δόξαν 29 uev- 
ράκιον““ εἶπεν «ὀψὲ μέν. ἀμφότεροι δ᾽ ἅμα νοῦν ἐσχή--ὃ 
καμεν.“ς Ἔλεγε δὲ τοὺς ᾿4ϑηναίους οὐ τιμᾶν αὐτὸν οὐδὲ 
ϑαυμάξειν, ἀλλ᾽ ὥσπερ πλατάνῳ χειμαξομένους μὲν 
ὑποτρέχειν κινδυνεύοντας, εὐδίας δὲ περὶ αὐτους γενο-- 
μένης τίλλειν καὶ κολούειν. Τοῦ δὲ Σεριφίου πρὸς αὖ-- 
τὸν εἰπόντος. ὡς οὐ δι᾽ αὑτὸν ἔσχηκε δόξαν. ἀλλὰ διὰ 10 
τὴν πόλιν" ..᾽4ληϑῆ λέγεις * εἶπεν .. ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἂν ἐγὼ 
Σερίφιος ὧν ἐγενόμην ἔνδοξος. οὔτε σὺ ᾿4ϑηναῖος."“ 
Ἑτέρου δέ τινος τῶν στρατηγῶν, ὡς ἔδοξέ τι χρήσιμον 
διαπεπρᾶχϑαι τῇ πόλει. ϑρασυνομένου πρὸς τὸν Θεμι-- 
στοκλέα καὶ τὰς ἑαυτοῦ ταῖς ἐκείνου πράξεσιν ἀντιπα-- 15 
ραβάλλοντος. ἔφη τῇ ἑορτῇ τὴν ὑστεραίαν ἐρίσαι λέγου-- 
σαν, ὡς ἐκείνη μὲν ἀσχολιῶν τε μεστὴ καὶ κοπώδης 
ἐστίν. ἐν αὐτῇ δὲ πάντες ἀπολαύουσι τῶν παρεσκευα-- 
σμένων σχολάξοντες" τὴν δ᾽ ἑορτὴν πρὸς ταῦτ᾽ εἰπεῖν" 
» 4ληϑὴ λέγεις" ἀλλ᾽ ἐμοῦ μὴ γενομένης σὺ οὐκ ἂν 90 
joa -* »κἀμοῦ ro(vvv* ἔφη υ»τότε μὴ γενομένου. ποῦ 

ἂν ἦτε νῦν ὑμεῖς τ΄ Τὸν δὲ υἱὸν ἐντρυφῶντα τῇ μητρὶ 
καὶ δι᾿ ἐκείνην αὐτῷ σκώπτων ἔλεγε πλεῖστον τῶν EA- 
λήνων δύνασϑαι.- τοῖς μὲν γὰρ Ἕλλησιν ἐπιτάττειν A9q- 
ναίους, ᾿4ϑηναίοις δ᾽ αὐτόν, αὐτῷ δὲ τὴν ἐκείνου μητέρα, 25 
τῇ μητρὶ δ᾽ ἐκεῖνον. Ἴδιος δέ τις ἐν πᾶσι βουλόμενος 
εἶναι χωρίον μὲν πιπράσκων ἐκέλευε κηρύττειν. ὅτι καὶ 
γείτονα χρηστὸν ἔχει" τῶν δὲ μνωμένων αὐτοῦ τὴν 9v- 
γατέρα τὸν ἐπιεικῆ τοῦ πλουσίου προκρίνας ἔφη ξητεῖν 
ἄνδρα χφημάτων. δεόμενον μᾶλλον ἢ χφήματα ἀνδρός. 30 
Ἐν μὲν οὖν τοῖς ἀποφϑέγμασι τοιοῦτός τις ἦν. 

XIX. Γενόμενος δ᾽ ἀπὸ τῶν πράξεων ἐκείνων εὐθὺς 
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ἐπεχείρει τὴν πόλιν ἀνοικοδομεῖν καὶ τειχίζειν, ὡς μὲν 
ἱστορεῖ Θεόπομπος, χρήμασι πείσας μὴ ἐναντιωϑῆναι 
τοὺς ἐφόρους. ὡς δ᾽ oí πλεῖστοι, παρακρουσάμενος. 
Ἧ χε μὲν γὰρ εἰς Σπάρτην ὄνομα πρεσβείας ἐπιγραψά- 
ὅμενος " ἐγκαλούντων δὲ τῶν Σπαρτιατῶν, ὅτι τειχίζουσι 
τὸ ἄστυ, καὶ Πολυάρχου κατηγοροῦντος ἐπίτηδες ἐξ Ai- 
γίνης ἀποσταλέντος. ἠρνεῖτο καὶ πέμπειν ἐκέλευεν εἰς 
᾿ϑήνας τοὺς xavovouévovs, ἅμα μὲν ἐμβάλλων τῷ τει-- 
χισμῷ χρόνον ἐκ τῆς διατριβῆς, ἅμα δὲ βουλόμενος ἀντ᾽ 

Ι0 αὐτοῦ τοὺς πεμπομένους ὑπάρχειν τοῖς ᾿4ϑηναίοις. Ὃ 
καὶ συνέβη: γνόντες γὰρ οἵ “ακεδαιμόνιοι τὸ ἀληϑὲς 
οὐκ ἠδίκησαν αὐτόν, ἀλλ᾽ ἀδήλως χαλεπαίνοντες ἀπέ- 
πεμψαν. Ἐκ δὲ τούτου τὸν Πειραιᾶ κατεσκεύαξε,τὴν τῶν 
λιμένων εὐφυΐαν κατανοήσας καὶ τὴν πόλιν ὅλην ἁρμοτ- 

Ιδτόμενος πρὸς τὴν ϑάλατταν, καὶ τρόπον τινὰ τοῖς πα- 
λαιοῖς βασιλεῦσι τῶν ᾿4ϑηναίων ἀντιπολιτευόμενος. 
Ἐχκεῖνοι μὲν γάρ, ὡς λέγεται, πραγματευόμενοι τοὺς 
πολίτας ἀποσπάσαι τῆς ϑαλάττης καὶ συνεϑίσαι ξῆν μὴ 
πλέοντας. ἀλλὰ τὴν χώραν φυτεύοντας, τὸν περὶ τῆς 

20'49«vüg διέδοσαν λόγον, ὡς ἐρίσαντα περὶ τῆς χώρας 
τὸν Ποσειδῶ δείξασα τὴν μορίαν τοῖς δικασταῖς ἐνίκησε. 
Θεμιστοκλῆς δ᾽ οὐχ, ὡς ᾿“ριστοφάνης ὁ κωμικὸς λέγει, 
τῇ πόλει τὸν Πειραιᾶ προσέμαξεν, ἀλλὰ τὴν πόλιν 
ἐξῆψε τοῦ Πειραιῶς καὶ τὴν γῆν τῆς ϑαλάττης - ὅϑεν καὶ 

25 0v δῆμον ηὔξησε κατὰ τῶν ἀρίστων καὶ ϑράσους évé- 
πλησεν,, εἰς ναύτας καὶ κελευστὰς καὶ κυβερνήτας τῆς 
δυνάμεως ἀφικομένης. ΖΙιὸ καὶ τὸ βῆμα τὸ ἐν Πνυκὶ πε-- 
ποιημένον ὥστ᾽ ἀποβλέπειν πρὸς τὴν ϑάλασσαν ὕστερον 
of τριάκοντα πρὸς τὴν χώραν ἀπέστρεψαν. οἰόμενοι τὴν 

30uiv κατὰ ϑάλατταν ἀρχὴν γένεσιν εἶναι δημοκρατίας, 
ὀλιγαρχίᾳ δ᾽ ἧττον δυσχεραίνειν τοὺς γεωργοῦντας. 

ΧΧ. Θεμιστοκλῆς δὲ καὶ μεῖξόν τι περὶ τῆς ναυτικῆς 
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122 διενοήϑη δυνάμεως. Ἐπεὶ yàg 0 τῶν Ἑλλήνων στόλος 
ἀπηλλαγμένου Ξέρξου κατῆρεν εἰς Παγασὰς καὶ διεχεί-- 
uafe, δημηγορῶν ἐν τοῖς ᾿4ϑηναίοις ἔφη τινα πρᾶξιν 
ἔχειν ὠφέλιμον μὲν αὐτοῖς καὶ σωτήριον, ἀπόρρητον δὲ 
πρὸς τοὺς πολλούς. Τῶν δ᾽ ᾿4ϑηναίων ᾿Δριστείδῃ φρά--ὃ 
σαι μόνῳ κελευόντων, κἂν ἐκεῖνος δοκιμάσῃ περσένειν, 
ὁ μὲν Θεμιστοκλῆς ἔφρασε τῷ ᾿Αριστείδῃ., τὸ νεώριον 
ἐμπρῆσαι διανοεῖσθαι τῶν Ἑλλήνων" ὁ δ᾽ ᾿Δριστείδης 
εἰς τὸν δῆμον παρελϑὼν ἔφη τῆς doni ἣν διανοξΐζται 

| πράττειν ὁ Θεμιστοκλῆς, μηδεμέαν εἶναι μήτε λυσιτελε-- 10 

στέραν μήτ᾽ ἀδικωτέραν. Οἱ μὲν οὖν ᾿4ϑηναῖοι διὰ ταῦτα 
παύσασϑαι τῷ Θεμιστοκλεῖ προσέταξαν. Ἐν δὲ τοῖς Au- 
φικτυονικοῖς συνεδρίοις τῶν “ακεδαιμονίων εἰσηγουμέ- 
vOv, ὅπως ἀπείργωνται τῆς ᾿Δἀμφικτυονίας ai μὴ συμ-- 
μαχήσασαι κατὰ τοῦ Μήδου πόλεις, φοβηϑεὶς, μὴ Θετ-- 15 
ταλοὺς καὶ Aoysíovg, ἔτι δὲ Θηβαίους ἐκβαλόντες τοῦ 
συνεδρίου παντελῶς ἐπικρατήσωσι τῶν ψήφων καὶ γέ- 
νηται τὸ δοκοῦν ἐκείνοις, συνεῖπε ταῖς πόλεσι καὶ μετέ-- 

ϑηκε τὰς γνώμας τῶν πυλαγόρων͵ διδάξας, ὡς τριάκοντα 
καὶ μία μόναι πόλεις εἰσὶν of μετασχοῦσαι τοῦ πολέμου,20 
καὶ τούτων αἵ πλείους παντάπασι μικραί: δεινὸν οὖν, 
εἰ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος ἐκσπόνδου γενομένης ἐπὶ ταῖς με-- 
γίσταις δυσὶν ἢ τρισὶ πόλεσιν ἔσται τὸ συνέδριον. Ἐκ 
τούτου μὲν οὖν μάλιστα τοῖς “ακεδαιμονίοις προσέ- 

κρουσε- διὸ καὶ τὸν Κίμωνα προῆγον ταῖς τιμαῖς, ἀντί- 95 
παλον ἐν τῇ πολιτείᾳ τῷ Θεμιστοκλεῖ καϑιστάντες. 

XXL Ἦν δὲ καὶ τοῖς συμμάχοις ἐπαχϑὴς περιπλέων 
τε τὰς νήσους καὶ χρηματιξόμενος ἀπ᾿ αὐτῶν: οἷα καὶ 
πρὸς ᾿ἀνδρίους ἀργύριον αἰτοῦντά φησιν αὐτὸν Ἧρό 
δοτος εἰπεῖν τε καὶ ἀκοῦσαι. Ζύο γὰρ ἥκειν ἔφη ϑεοὺς 30 
κομίζων, Πειϑὼ καὶ Bícv: οἵ δ᾽ ἔφασαν εἶναι καὶ παρ᾽ 
αὐτοῖς ϑεοὺς μεγάλους δύο, Πενίαν καὶ ᾿Δπορίαν, ὑφ᾽ 

m —MMÁNFRRec τρικαύροες. νερκαήταν μη ΠΡ Ὁ ανσον τα 

mist" στο 
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ὧν κωλύεσϑαι δοῦναι χρήματα ἐκείνῳ. Τιμοκρέων δ᾽ ὁ 
ῬῬύδιος μελοποιὸς ἐν ἄσματι καϑάπτεται πικρότερον τοῦ 
Θεμιστοκλέους, ὡς ἄλλους μὲν ἐπὶ χρήμασι φυγάδας δια-- 
πραξαμένου κατελθεῖν. αὐτὸν δὲ ξένον ὄντα καὶ φίλον 

δπροεμένου δι᾽ ἀργύριον. Δέγει δ᾽ οὕτως" 
'" AMA. εἰ τύγε Παυσανίαν ἢ καὶ τύγε Ξάνϑιππον αἰνεῖς 
ἢ τύγε Μευτυχίδαν, ἐγὼ δ᾽ ̓ Φριστείδαν ἐπαινέω 
ἄνδρ᾽ ἱερᾶν ἀπ᾿ ᾿ϑανᾶν 
ἐλϑεῖν ἕνα λῷστον - ἐπεὶ Θεμιστοκλῆ᾽ ἤχϑαρε “ατώ, 

10. Ψεύσταν, ἄδικον, προδόταν. ὃς Τιμοκρέοντα ξεῖνον 
ἔοντ᾽ 

ἀργυρίοις σκυβαλικτοῖσι πεισϑεὶς οὐ κατᾶγεν 

εἰς πάτραν Ἰάλυσον, 
λαβὼν δὲ τρί᾽ ἀργυρίου τάλαντ᾽ ἔβα πλέων εἰς ὄλε- 

15 $oov, 
τοὺς μὲν κατάγων ἀδίκως. τοὺς δ᾽ ἐχδιώκων, vovg δὲ 

καίνων 

ἀργυρίων ὑπόπλεως, Ἰσϑμοῖ δ᾽ ἐπανδόκευε γελοίως 
ψυχρὰ κρέα παρέχων 

20 οἵ δ᾽ ἤσϑιον κηὔχοντο μὴ ὥραν Θεμιστοκλεῦς γενέ- 
σϑαι. 

Πολὺ δ᾽ ἀσελγεστέρᾳ καὶ ἀναπεπταμένῃ μᾶλλον εἰς τὸν 
Θεμιστοκλέα βλασφημίᾳ κέχρηται μετὰ τὴν φυγὴν αὐτοῦ 
καὶ τὴν καταδίκην ὁ Τιμοκρέων ἄσμα ποιήσας, οὗ ἐστιν 

25 ἀρχή᾽ 
“Μοῦσα τοῦδε τοῦ μέλεος 
κλέος àv Ἕλλανας τίϑει. 
ὡς ἐοικὸς καὶ δίκαιον. 

“έγεται δ᾽ ὁ Τιμοκρέων ἐπὶ μηδισμῷ φυγεῖν συγκατα- 
80 ψηφισαμένου τοῦ Θεμιστοκλέους. Ὡς οὖν ὁ Θεμιστο- 

κλῆς αἰτίαν ἔσχε μηδίξειν, ταῦτ᾽ ἐποίησεν εἰς αὐτόν" 
Οὐκ ἄρα Τιμοκρέων μοῦνος Μήδοισιν ὁρκιατομεῖ, 
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"AXI ἐντὶ κάλλοι δὴ πονηροί" οὐκ ἐγὼ μόνα κόλουρις" 
Ἐντὶ καὶ ἄλλαι ἀλώπεκες. 

123 XXII. Ἤδη δὲ καὶ τῶν πολιτῶν διὰ τὸ φϑονεῖν ἡδέως 

ΝΎ “Ὁ ΡΠ κατ, , 

EI ln, 

τὰς διαβολὰς προσιεμένων ἠναγκάξετο λυπηρὸς εἶναι 
τῶν αὑτοῦ πράξεων πολλάκις ἐν τῷ δήμῳ μνημονεύων "8 
καὶ πρὸς τοὺς δυσχεραίνοντας ,, Τί κοπιᾶτε“ εἶπεν. ὑπὸ 
τῶν αὐτῶν πολλάκις εὖ πάσχοντες 4 Ἠνίασε δὲ τοὺς 
πολλοὺς καὶ τὸ τῆς ᾿ἀρτέμιδος ἱερὸν εἱσάμενος, ἣν AQu- 
στοβούλην μὲν προσηγόρευσεν, ὡς ἄριστα τῇ πόλει καὶ 
τοῖς Ἕλλησι βουλευσάμενος. πλησίον δὲ τῆς οἰκίας κατε-- 10 
σχεύασεν ἐν Μελίτῃ τὸ ἱερὸν, οὗ νῦν τὰ σώματα τῶν 
ϑανατουμένων oí δήμιοι προβάλλουσι καὶ τὰ ἱμάτια καὶ 
τοὺς βρόχους τῶν ἀπαγχομένων καὶ καϑαιρεϑέντων ἐκ- 
φέρουσιν. Ἔκειτο δὲ καὶ τοῦ Θεμιστοκλέους εἰκόνιον ἐν 
τῷ ve τῆς ᾿Ζριστοβούλης ἔτι xa9' ἡμᾶς καὶ gotvevat 15 . 
τις οὐ τὴν ψυχὴν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν ὄψιν ἡρωϊκὸς γε-- 
νόμενος. Τὸν μὲν οὖν ἐξοστρακισμὸν ἐποιήσαντο κατ᾽ 
αὐτοῦ κολούοντες τὸ ἀξίωμα καὶ τὴν ὑπεροχὴν, ὥσπερ 
εἰώϑεσαν ἐπὶ πάντων, οὖς Govro τῇ δυνάμει βαρεῖς καὶ 
πρὸς ἰσότητα δημοκρατικὴν ἀσυμμέτρους εἶναι. Κόλασις 20 
γὰρ οὐκ ἣν 0 ἐξοστρακισμός. ἀλλὰ παραμυϑία φϑόνου 
καὶ κουφισμὸς ἡδομένου τῷ ταπεινοῦν τοὺς ὑπερέχοντας 
καὶ τὴν δυσμένειαν εἰς ταύτην τὴν ἀτιμίαν ἀποπνέοντος. 

XXIII. Ἐκχπεσόντος δὲ τῆς πόλεως αὐτοῦ καὶ διατρί- 
Bovrog ἐν "4oya τὰ περὶ Παυσανίαν συμπεσόντα κατ᾽ 25 
ἐκείνου παρέσχε τοῖς ἐχϑροῖς ἀφορμάς. Ὁ δὲ γραψάμενος 
αὐτὸν προδοσίας Μεωβώτης ἦν ὁ ᾿Ζλκμαίωνος ᾿άγραυ- 
λῆϑεν. ἅμα συνεπαιτιωμένων τῶν Σπαρτιατῶν. Ὁ γὰρ 
Παυσανίας πράττων ἐκεῖνα δὴ τὰ περὶ τὴν προδοσίαν 
πρότερον μὲν ἀπεκρύπτετο τὸν Θεμιστοκλέα, καίπερ 30 
ὄντα φίλον ὡς δ᾽ εἶδεν ἐκπεπτωκότα τῆς πολιτείας καὶ 
φέροντα χαλεπῶς ἐθάρσησεν ἐπὶ τὴν κοινωνίαν τῶν 

PLUT. ΥἹΤ. [. 16 
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πραττομένων παρακαλεῖν, τὰ γράμματα τοῦ βασιλέως 
ἐπιδεικνύμενος αὐτῷ καὶ παροξύνων ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας 
ὡς πονηροὺς καὶ ἀχαρίστους. Ὁ δὲ τὴν μὲν δέησιν 
ἀπετρίψατο τοῦ Παυσανίου καὶ τὴν κοινωνίαν ὅλως 

5 ἀπείπατο, πρὸς οὐδένα δὲ τοὺς λόγους ἐξήνεγκεν οὐδὲ 
χκατεμήνυσε τὴν πρᾶξιν, εἴτε παύσεσϑαι προσδοκῶν 
αὐτὸν, εἴτ᾽ ἄλλως καταφανῆ γενήσεσϑαι σὺν οὐδενὶ λο- 
γισμῷ πραγμάτων ἀτόπων καὶ παραβόλων ὀρεγόμενον. 
Οὕτω δὴ τοῦ Παυσανίου ϑανατωϑέντος ἐπιστολαί τινὲς 

10 ἀνευρεϑεῖσαι καὶ γράμματα περὶ τούτων εἰς ὑποψίαν 
ἐνέβαλον τὸν Θεμιστοκλέα" καὶ κατεβόων μὲν αὐτοῦ 
“ακεδαιμόνιοι, κατηγόρουν δ᾽ of φϑονοῦντες τῶν πο- 
Avv, οὐ παρόντος, ἀλλὰ διὰ γραμμάτων ἀπολογου- 
μένου μάλιστα ταῖς προτέραις κατηγορίαις. Ζιαβαλλό-- 

15 μενος γὰρ ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν πρὸς τοὺς πολίτας ἔγραφεν, 
ὡς ἄρχειν μὲν ἀεὶ ξητῶν, ἄρχεσϑαι δὲ μὴ πεφυκὼς μηδὲ 
βουλόμενος, οὐκ ἄν ποτε βαρβάροις καὶ πολεμίοις αὑτὸν 
ἀποδόσϑαι μετὰ τῆς Ελλάδος. Οὐ μὴν ἀλλὰ συμπεισϑεὶς 
ὑπὸ τῶν κατηγορούντων ὁ δῆμος ἔπεμψεν ἄνδρας, oig 

20 εἴρητο συλλαμβάνειν καὶ ἄγειν αὐτὸν κριϑησόμενον ἐν 
τοῖς Ἕλλησιν. 

XXIV. Προαισϑόμενος δ᾽ ἐκεῖνος εἰς Κέρκυραν διε-- 
πέρασεν, οὔσης αὐτῷ πρὸς τὴν πόλιν εὐεργεσίας. Γενό-- 
μενος γὰρ αὐτῶν κριτὴς πρὸς Κορινϑίους ἐχόντων δια- 

25 φοράν, ἔλυσε τὴν ἔχϑραν εἴκοσι τάλαντα κρίνας τοὺς 
Κορινϑίους καταβαλεῖν καὶ “ευκάδα κοινῇ νέμειν du- 
φοτέρων ἄποικον. Ἐκεῖϑεν δ᾽ εἰς Ἤπειρον ἔφυγε" καὶ 
διωκόμενος ὑπὸ τῶν ᾿“ϑηναίων καὶ τῶν “ακεδαιμονίων 
ἔρριψεν αὑτὸν εἰς ἐλπίδας χαλεπὰς καὶ ἀπόρους κατα- 

30 φυγὼν πρὸς ἄδμητον, ὃς βασιλεὺς μὲν ἦν Μολοττῶν, 
δεηϑεὶς δέ τι τῶν ᾿4ϑηναίων καὶ προπηλακισϑεὶς ὑπὸ 
τοῦ Θεμιστοκλέους, ὅτ᾽ ἤκμαξεν ἐν τῇ πολιτείᾳ, δι’ ὀργῆς 
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εἶχεν αὐτὸν ἀεὶ xol δῆλος ἦν, εἰ λάβοι. τιμωρησόμενος. 
124Ἐν δὲ τῇ τότε τύχῃ μᾶλλον ὁ Θεμιστοκλῆς φοβηϑεὶς 

συγγενῆ καὶ πρόσφατον φϑόνον ὀργῆς παλαιᾶς καὶ 
βασιλικῆς, ταύτῃ φέρων ὑπέϑηκεν ἑαυτόν, ἱκέτης τοῦ 
᾿ἀδμήτου καταστὰς ἴδιόν τινα καὶ παρηλλαγμένον τρό-- ὁ 
πον. Ἔχων γὰρ αὐτοῦ τὸν υἱὸν ὄντα παῖδα πρὸς τὴν 
ἑστίαν προσέπεσε, ταύτην μεγίστην καὶ μόνην σχεδὸν 
ἀναντίρρητον ἡγουμένων ἱκεσίαν τῶν Μολοσσῶν. Ἔνιοι 
μὲν οὖν Φϑίαν τὴν γυναῖκα τοῦ βασιλέως λέγουσιν vzo- 
ϑέσϑαι τῷ Θεμιστοκλεῖ τὸ ἱκέτευμα τοῦτο καὶ τὸν υἱὸν 10 
ἐπὶ τὴν ἑστίαν καϑίσαι μετ᾽ αὐτοῦ" τινὲς δ᾽ αὐτὸν τὸν 
Ἄδμητον, ὡς ἀφοσιώσαιτο πρὸς τοὺς διώκοντας τὴν 
ἀνάγκην, δι᾽ ἣν οὐκ ἐκδίδωσι τὸν ἄνδρα, διαϑεῖναν καὶ 
συντραγῳδῆσαι τὴν ἱκεσίαν. Ἐκεῖ δ᾽ αὐτῷ τὴν γυναῖκα 
καὶ τοὺς παῖδας ἐκκλέψας ἐκ τῶν ᾿4ϑηνῶν Ἐπικράτης 015 
᾿Δχαρνεὺς ἀπέστειλεν " ὃν ἐπὶ τούτῳ Κίμων ὕστερον κρέ- 
νας ἐθανάτωσεν. ὡς ἱστορεῖ Στησίμβροτος. Εἶτ᾽ οὐκ 
οἶδ᾽ ὅπως ἐπιλαϑόμενος τούτων ἢ τὸν Θεμιστοκλέα 
ποιῶν ἐπιλαϑόμενον πλεῦσαί φησιν εἰς Σικελίαν καὶ 
παρ᾽ Ἱέρωνος αἰτεῖν τοῦ τυράννου τὴν ϑυγατέρα πρὸς 30 
γάμον, ὑπισχνούμενον αὐτῷ τοὺς Ἕλληνας ὑπηκόους 

ποιήσειν" ἀποστρεψαμένου "δὲ τοῦ Ἱέρωνος. οὕτως εἰς 
τὴν 'Acíav ἀπᾶραι. 

XXV. Ταῦτα δ᾽ οὐκ εἰκός ἐστιν οὕτω γενέσθαι. Θεό-- 
φραστος γὰρ ἐν τοῖς Περὶ βασιλείας ἱστορεῖ τὸν Θεμι-- 36 
στοκλέα πέμψαντος εἰς Ὀλυμπίαν Ἱέρωνος ἵππους ἀγω-- 
νιστὰς καὶ σκηνήν τινα κατεσκευασμένην πολυτελῶς 
στήσαντος, εἰπεῖν ἐν τοῖς Ἕλλησι λόγον, ὡς χρὴ τὴν 

|o σχηνὴν διαρπάσαι τοῦ τυράννου καὶ κωλῦσαι τοὺς ἵπ- 
| πους ἀγωνίσασϑαι. Θουκυδίδης δέ φησι καὶ πλεῦσαι ϑο 

αὐτὸν ἐπὶ τὴν ἑτέραν καταβάντα ϑάἄάλασσαν ἀπὸ Πύδνης, 
οὐδενὸς εἰδότος ὅστις εἴη τῶν qi ort μέχρι οὗ 

6* 
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πνεύματι τῆς ὁλκάδος εἰς Νάξον καταφερομένης ὑπὸ 
᾿᾿ϑηναίων πολιορκουμένην τότε φοβηϑ εὶς ἀναδείξειεν 
ἑαυτὸν τῷ τε ναυκλήρῳ καὶ τῷ κυβερνήτῃ, καὶ τὰ μὲν 
δεόμενος, τὰ δ᾽ ἀπειλῶν καὶ λέγων, ὅτι κατηγορήσοι καὶ 

5 καταψεύσοιτο πρὸς τοὺς ᾿Αϑηναίους, ὡς οὐκ ἀγνοοῦντες, 
ἀλλὰ χρήμασι πεισϑέντες ἐξ ἀρχῆς, ἀναλάβοιεν αὐτὸν, 
οὕτως ἀναγκχάσειε παραπλεῦσαι καὶ λαβέσϑαι τῆς ᾿Ασίας. 
Τῶν δὲ χρημάτων αὐτῷ πολλὰ μὲν ὑπεκκλαπέντα διὰ 
τῶν φίλων εἰς ̓ Ασίαν ἔπλει - τῶν δὲ φανερῶν γενομένων 

10 καὶ συναχϑέντων εἰς τὸ δημόσιον Θεόπομπος μὲν ἑκατὸν 
τάλαντα, Θεόφραστος δὲ ὀγδοήκοντά φησι γενέσϑαι τὸ 
πλῆϑος, οὐδὲ τριῶν ἄξια ταλάντων κεκτημένου τοῦ 
Θεμιστοκλέους πρὶν ἅπτεσϑαι τῆς πολιτείας. 

XXVI. Ἐπεὶ δὲ κατέπλευσεν εἰς Κύμην καὶ soldud 
15 ἤσϑετο τῶν ἐπὶ ϑαλάττῃ παραφυλάττοντας αὐτὸν λαβεῖν, 

μάλιστα δὲ τοὺς περὶ Ἐργοτέλη καὶ Πυϑόδωρον (ἦν γὰρ 
ἡ ϑήρα λυσιτελὴς τοῖς τὸ κερδαίνειν ἀπὸ παντὸς ἀγα- 
πῶσι, διακοσίων ἐπικεκηρυγμένων αὐτῷ ταλάντων ὑπὸ 
τοῦ βασιλέως), ἔφυγεν εἰς “ἰγάς, Αἰολικὸν πολισμάτιον, 

20 ὑπὸ πάντων ἀγνοούμενος πλὴν τοῦ ξένου Νικογένους, 
ὃς «Αἰολέων πλείστην οὐσίαν ἐκέκτητο καὶ τοῖς ἄνω δυ- 

νατοῖς γνώριμος ὑπῆρχε. Παρὰ τούτῳ κρυπτόμενος 
ἡμέρας ὀλίγας διέτριψεν" εἶτα μετὰ τὸ δεῖπνον ἐκ ϑυσέας 
τινὸς Ὄλβιος ὁ τῶν τέκνων τοῦ Νικογένους παιδαγωγὸς 

90 ἔκφρων γενόμενος καὶ ϑεοφόρητος ἀνεφώνησε μέτρῳ 
ταυτί 

Νυκτὶ φωνήν, νυκτὶ βουλήν, νυκτὶ τὴν νίκην δίδου. 
Καὶ μετὰ ταῦτα κοιμηϑεὶς ὁ Θεμιστοκλῆς ὄναρ ἔδοξεν 
ἰδεῖν δράκοντα κατὰ τῆς γαστρὸς αὐτοῦ περιελιττόμενον 

80 καὶ προσανέρποντα τῷ τραχήλῳ" γενόμενον δ᾽ ἀετὸν, ὡς 
ἥψατο τοῦ προσώπου. περιβαλόντα τὰς πτέρυγας ἐξᾶραι 

καὶ κομίζειν πολλὴν ὁδόν. εἶτα χρυσοῦ τινὸς κηρυκείου 



27 OEMIZTOKAHZ. 245 

φανέντος, ἐπι τουτου στῆσαι βεβαίως αὐτὸν ἀμηχάνου 
195 δείματος καὶ ταραχῆς ἀπαλλαγέντα. Πέμπεται δ᾽ οὖν 

ὑπὸ τοῦ Νικογένους μηχανησαμένου τι τοιοῦτον. Τοῦ 
βαρβαρικοῦ γένους τὸ πολὺ καὶ μάλιστα τὸ Περσικὸν 
εἰς ξηλοτυπίαν τὴν περὶ τὰς γυναῖκας ἄγριον φύσει καὶ 
χαλεπόν ἐστιν. Οὐ γὰρ μόνον τὰς γαμετάς. ἀλλὰ καὶ τὰς 
ἀργυρωνήτους καὶ παλλακευομένας ἰσχυρῶς παραφυ- 
λάττουσιν, ὡς ὑπὸ μηδενὸς ὁρᾶσϑαι τῶν ἐκτός, ἀλλ᾽ 
οἴκοι μὲν διαιτᾶσϑαι κατακεκλεισμένας,. ἐν δὲ ταῖς 000i 
πορίαις ὑπὸ σκηνὰς κύκλῳ περιπεφραγμένας ἐπὶ τῶν 10 
ἁρμαμαξῶν ὀχεῖσϑαι. Τοιαύτης τῷ Θεμιστοκλεῖ κατα-- 
σκευασϑείσης ἀπήνης καταδὺς ἐκομίξετο, τῶν περὶ αὐ-- 
τὸν ἀεὶ τοῖς ἐντυγχάνουσι καὶ πυνθανομένοις λεγόντων, 
ὅτι γύναιον Ἑλληνικὸν ἄγουσιν ἀπ᾽ Ἰωνίας πρός τινα 
τῶν ἐπὶ ϑύραις βασιλέως. 15 

XXVII. Θουκυδίδης μὲν οὖν καὶ Χάρῳν ὃ Aaubaxg- 
νὸς ἱστοροῦσι τεϑνηκότος Ξέρξου πρὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ 
τῷ Θεμιστοκλεῖ γενέσϑαι τὴν ἔντευξιν: Ἔφορος δὲ καὶ 
Δείνων καὶ Κλείταρχος καὶ Ἡρακλείδης. ἔτι δ᾽ ἄλλοι 
πλείονες, πρὸς αὐτὸν ἀφικέσϑαι τὸν Ξέρξην. Τοῖς δὲ 20 
χρονικοῖς δοκεῖ μᾶλλον ὁ Θουκυδίδης συμφέρεσθαι, 
καίπερ οὐδ᾽ αὐτοῖς ἀτρέμα συνταττομένοις. Ὁ δ᾽ οὖν 
Θεμιστοκλῆς γενόμενος παρ᾽ αὐτὸ τὸ δεινὸν ἐντυγχάνει - 
πρῶτον ᾿Δρταβάνῳ τῷ χιλιάρχῳ λέγων. Ἕλλην μὲν εἶναι, 
βούλεσϑαι δ᾽ ἐντυχεῖν βασιλεῖ περὶ μεγίστων πραγμά-- 35 
τῶν καὶ πρὸς ἃ τυγχάνει μάλιστα σπουδάξων ἐκεῖνος. Ὁ 
δέ φησιν", ᾽Ω, ξένε, νόμοι διαφέρουσιν ἀνθρώπων: ἄλλα 
δ᾽ ἄλλοις καλά: καλὸν δὲ πᾶσι τὰ οἰκεῖα κοσμεῖν καὶ 
σώξειν. Ὑμᾶς μὲν οὖν ἐλευϑερίαν μάλιστα ϑαυμάξειν καὶ 
ἰσότητα λόγος" ἡμῖν δὲ πολλῶν νόμων καὶ καλῶν ὄντων 30 
κάλλιστος οὗτός ἐστι, τιμᾶν βασιλέα, καὶ προσκυνεῖν ὡς 
εἰκόνα ϑεοῦ τοῦ τὰ πάντα σώξοντος. Εἰ μὲν οὖν ἑπαινῶὼν 
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τὰ ἡμέτερα προσκυνήσεις, ἔστι σοι καὶ ϑεάσασϑαι βα- 
σιλέα καὶ προσειπεῖν" εἰ δ᾽ ἄλλο τι φρονεῖς, ἀγγέλοις 
ἑτέροις χρήσῃ πρὸς αὐτόν. Βασιλεῖ γὰρ οὐ πάτριον 
ἀνδρὸς ἀκροᾶσϑαι μὴ προσκυνήσαντος.““ Ταῦτα 0 Θε- 

δμιστοκλῆς ἀκούσας λέγει πρὸς αὐτόν" ..4λλ ἔγωγε τὴν 
βασιλέως, ὦ ᾿Δἀρτάβανε, φήμην καὶ δύναμιν αὐξήσων 
ἀφῖγμαι, καὶ αὐτός τε πείσομαι τοῖς ὑμετέροις νόμοις, 
ἐπεὶ ϑεῷ τῷ μεγαλύνοντι Πέρσας οὕτω δοκεῖ, καὶ δι᾽ ἐμὲ 
πλείονες τῶν νῦν βασιλέα προσκυνήσουσιν. Ὥστε τοῦτο 

lougóiv ἐμποδὼν ἔστω τοῖς λόγοις, oUg βούλομαι πρὸς 
ἐκεῖνον εἰπεῖν... Τίνα δ᾽ * εἶπεν ὁ "Agváflavog ,, EA- 
λήνων ἀφῖχϑαί σε φῶμεν; οὐ γὰρ ἰδιώτῃ τὴν γνώμην 
ἔοικας.“ Καὶ ὁ Θεμιστοκλῆς" .. Τοῦτ᾽ οὐκέτ᾽ ἂν“ ἔφη 
2090/0 τις, Aov&fave, πρότερος βασιλέως.“ Οὕτω 

15 uiv ὁ Φανίας φησίν. Ὁ δ᾽ Ἐρατοσϑένης ἐν τοῖς Περὶ 
πλούτου προσιστόρησε, διὰ γυναικὸς Ἐρετρικῆς, ἣν ὁ 
χιλίαρχος εἶχε, τῷ Θεμιστοκλεῖ τὴν πρὸς αὐτὸν ἔντευξιν 
γενέσϑαι καὶ σύστασιν. 

XX VIII. Ἐπεὶ δ᾽ οὖν εἰσήχϑη πρὸς βασιλέα καὶ προσ-- 
90 κυνήσας ἔστη σιωπῇ, προστάξαντος τῷ ἑρμηνεῖ τοῦ βα- 

σιλέως ἐρωτῆσαι, τίς ἐστι, καὶ τοῦ ἑρμηνέως ἐρωτήσαν-- 
τος, εἶπεν" ,, Hxc σοι, βασιλεῦ, Θεμιστοκλῆς ὁ ̓ 4ϑηναῖος 
ἐγὼ φυγὰς ὑφ᾽ Ἑλλήνων διωχϑείς, & πολλὰ μὲν ὀφεί- 
λουσι Πέρσαι κακά, πλείω δὲ ἀγαϑὰ κωλύσαντι τὴν 

95 δίωξιν, ὅτε τῆς Ελλάδος ἐν ἀσφαλεῖ γενομένης παρέσχε 
τὰ οἴκοι σωξόμενα χαρίσασϑαί τι καὶ ὑμῖν. Ἐμοὶ μὲν οὖν 
πάντα πρέποντα ταῖς παρούσαις συμφοραῖς ἐστι. καὶ 
παρεσκευασμένος ἀφῖγμαι δέξασθαί τε χάριν εὐμενῶς 

— διαλλαττομένου καὶ παραιτεῖσϑαι μνησικακοῦντος ὁρ- 
80γήν" σὺ δὲ τοὺς ἐμοὺς ἐχϑροὺς μάρτυρας ϑέμενος ὧν 

εὐεργέτησα Πέρσας, νῦν ἀπόχρησαι ταῖς ἐμαῖς τύχαις 
πρὸς ἐπίδειξιν ἀρετῆς μᾶλλον ἢ πρὸς ἀποπλήρωσιν 
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ὀργῆς. Σώσεις μὲν γὰρ ἱκέτην σόν, ἀπολεῖς δ᾽ Ἑλλήνων 
126 πολέμιον γενόμενον.“ Ταῦτ᾽ εἰπὼν ὁ Θεμιστοκλῆς ἐπε- 

ϑείασε τῷ λόγῳ προσδιελϑὼν τὴν ὄψιν, ἣν εἶδεν ἐν Νι- 
χογένους, καὶ τὸ μάντευμα τοῦ ΖΙωδωναίου Διὸς. ὡς 
κελευσϑεὶς πρὸς τὸν ὁμώνυμον τοῦ ϑεοῦ βαδίζειν Gvu-5 
φρονήσειε πρὸς ἐκεῖνον ἀναπέμπεσϑαι: μεγάλους γὰρ 
ἀμφοτέρους εἶναί τε καὶ λέγεσϑαι βασιλέας. ᾿Δκούσας δ᾽ 
ὁ Πέρσης. ἐκείνῳ μὲν οὐδὲν ἀπεκρίνατο, καίπερ ϑαυ- 
μάσας τὸ φρόνημα καὶ τὴν τόλμαν αὐτοῦ: μακαρίσας δὲ 
πρὸς τοὺς φίλους ἑαυτόν. ὡς ἐπ᾽ εὐτυχίᾳ μεγίστῃ, καὶ 10 
κατευξάμενος ἀεὶ τοῖς πολεμίοις τοιαύτας φρένας διδό-- 

ναι τὸν ᾿Δριμάνιον, ὅπως ἐλαύνωσι τοὺς ἀρίστους ἐξ 
ἑαυτῶν. ϑῦσαί τε τοῖς ϑεοῖς λέγεται καὶ πρὸς πόσιν 
εὐϑὺς τραπέσϑαι καὶ νύκτωρ ὑπὸ χαρᾶς διὰ μέσων τῶν 
ὕπνων βοῆσαι τρίς ,,Eyo Θεμιστοκλέα τὸν AO1voiov.* 15 

XXIX. “μα δ᾽ ἡμέρᾳ συγκαλέσας τοὺς φίλους εἰσῆ-- 
γεν αὐτὸν μηδὲν ἐλπίζοντα χρηστὸν ἐξ ὧν ἑώρα τοὺς ἐπὶ 
ϑύραις, ὡς ἐπύϑοντο τοὔνομα παρόντος αὐτοῦ, χαλεπῶς 
διακειμένους καὶ κακῶς λέγοντας. Ἔτι δὲ Ῥωξάνης ὃ 
χιλίαρχος, ὡς κατ᾽ αὐτὸν ἦν ὁ Θεμιστοκλῆς προσιών, 30 
καϑημένου βασιλέως καὶ τῶν ἄλλων σιωπώντων, ἀτρέμα 
στενάξας εἶπεν «(Ὄφις Ἕλλην ὁ ποικίλος. ὁ βασιλέως σε 
δαίμων δεῦρο ἤγαγεν.“ Οὐ μὴν ἀλλ᾿ εἰς ὄψιν ἐλθόντος 
αὐτοῦ καὶ πάλιν προσκυνήσαντος, ἀσπασάμενος καὶ 
προσειπὼν φιλοφρόνως ὁ βασιλεὺς, ἤδη μὲν ἔφησεν 90 
αὐτῷ διακόσια τάλαντα ὀφείλειν - κομίσαντα γὰρ αὑτὸν 
ἀπολήψεσϑαι δικαίως τὸ ἐπικηρυχϑὲν τῷ ἀγαγόντι-" 
πολλῷ δὲ πλείω τούτων ὑπισχνεῖτο καὶ παρεϑάρρυνε 
καὶ λέγειν ἐδίδου περὶ τῶν Ἑλληνικῶν, ἃ βούλοιτο, 
παρρησιαξόμενον. Ὁ δὲ Θεμιστοκλῆς ἀπεκρίνατο, τὸν ao 
λόγον ἐοικέναι τοῦ ἀνθρώπου τοῖς ποικίλοις στρώμασιν - 
ὡς γὰρ ἐκεῖνα καὶ τοῦτον ἐκτεινόμενον μὲν ἐπιδείκνυ- 
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σϑαι τὰ εἴδη. συστελλόμενον δὲ κρύπτειν καὶ διαφϑ εί- 
ρειν- ὅϑεν αὐτῷ χρόνου δεῖν. Ἐπεὶ δὲ, ἡσϑέντος τοῦ 
βασιλέως τῇ εἰχασίᾳ καὶ λαμβάνειν κελεύσαντος, ἐνιαυ- 
τὸν αἰτησάμενος καὶ τὴν Περσίδα γλῶτταν ἀποχρώντως 

ὅ ἐκμαϑὼν ἐνετύγχανε βασιλεῖ δι᾽ αὑτοῦ, τοῖς μὲν ἐκτὸς 
δόξαν παρέσχε περὶ τῶν Ἑλληνικῶν πραγμάτων διειλέ- 
χϑαι, πολλῶν δὲ καινοτομουμένων περὶ τὴν αὐλὴν καὶ 
τοὺς φίλους ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ, φϑό-- 
νον ἔσχε παρὰ τοῖς δυνατοῖς, ὡς καὶ xav ἐκείνων παρ- 

10 ρησίᾳ χρήσασϑαι πρὸς αὐτὸν ἀποτετολμηκχώς. Οὐδὲν 
γὰρ ἦσαν at τιμαὶ ταῖς τῶν ἄλλων ἐοικυῖαι ξένων, ἀλλὰ 
καὶ κυνηγεσίων βασιλεῖ μετέσχε καὶ τῶν οἴκοι διατρι-- 
βῶν, ὥστε καὶ μητρὶ τῇ βασιλέως εἰς ὄψιν ἐλϑεῖν καὶ 
γενέσϑαι συνήϑης, διακοῦσαι δὲ καὶ τῶν μαγικῶν λόγων 

15 τοῦ βασιλέως κελεύσαντος. Ἐπεὶ δὲ Δημάρατος ὁ Σπαρ- 
τιάτης αἰτήσασϑαι δωρεὰν κελευσϑεὶς ἠτήσατο τὴν κί- 
ταριν, ὥσπερ o βασιλεῖς, ἐπαράμενος εἰσελάσαι διὰ 
Σάρδεων. Μιϑροπαύστης μὲν ἀνεψιὸς ὧν βασιλέως εἶπε 
τοῦ Ζημαράτου τῆς τιάρας ἁψάμενος" .. 4ὕτη μὲν ἡ κί- 

20 ταρις οὐκ ἔχει ἐγκέφαλον, ὃν ἐπικαλύψει" σὺ δ᾽ οὐκ ἔσῃ 
Ζεὺς ἂν λάβῃς κεραυνόν"“ς“ ἀπωσαμένου δὲ τὸν Ζημά- 
ρατον ὀργῇ διὰ τὸ αἴτημα τοῦ βασιλέως καὶ δοκοῦντος 
ἀπαραιτήτως ἔχειν πρὸς αὐτόν, ὁ Θεμιστοκλῆς δεηϑ εὶς 
ἔπεισε καὶ διήλλαξε. Δέγεται δὲ καὶ τοὺς ὕστερον βαδι- 

25 λεῖς, ἐφ᾽ ὧν μᾶλλον αἵ Περσικαὶ πράξεις ταῖς Ἑλληνικαῖς 
ἀνεχράϑησαν. ὁσάκις δεηϑεῖεν ἀνδρὸς Ἕλληνος, ἐπαγ- 
γέλλεσϑαι καὶ γράφειν ἕκαστον. ὡς μείζων ἔσοιτο παρ᾿ ἡ 
αὐτῷ Θεμιστοκλέους. Αὐτὸν δὲ τὸν Θεμιστοκλέα φασὶν 
ἤδη μέγαν ὄντα καὶ ϑεραπευόμενον ὑπὸ πολλῶν λαμ-- 

ϑ80πρᾶς ποτε τραπέξης παρατεϑείσης πρὸς τοὺς παῖδας 
εἰπεῖν. ,,9, παῖδες, ἀπωλόμεϑα ἂν, εἰ μὴ ἀπωλόμε- 
9«.* Πόλεις δ᾽ αὐτῷ τρεῖς μὲν οἵ πλεῖστοι δοϑῆναι 127 
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λέγουσιν εἰς ἄρτον καὶ οἶνον καὶ ὄψον, Μαγνησίαν καὶ 
“Μάμψακον καὶ Μυοῦντα: δύο δ᾽ ἄλλας προστίϑησιν ὁ 
Κυξικηνὸς Νεάνϑης καὶ Φανίας, Περκώτην καὶ Παλαί- 
σκηψιν εἰς στρωμνὴν καὶ ἀμπεχόνην. 

ΧΧΧ. Καταβαίνοντι δ᾽ αὐτῷ πρὸς τὰς Ἑλληνικὰς b 
πράξεις ἐπὶ ϑάλατταν Πέρσης ἀνὴρ ᾿Επιξύης ὄνομα,σα- 
τραπεύων τῆς ἄνω Φρυγίας, ἐπεβούλευσε, παρεσκευα-- 
κῶς ἔχπαλαι Πισίδας τινὰς ἀποκτενοῦντας., ὅταν ἐν 

τῇ καλουμένῃ πόλει Δεοντοκεφάλῳ γενόμενος καταυ-- 

λισϑῇ. Τῷ δὲ λέγεται καϑεύδοντι μεσημβρίας τὴν μη- 10 
τέρα τῶν ϑεῶν ὄναρ φανεῖσαν εἰπεῖν". Ὁ, Θεμιστόκλεις, 

ὑστέρει κεφαλῆς λεόντων, ἵνα μὴ λέοντι περιπέσῃς. 
Ἐγὼ δὲ ἀντὶ τούτου σε αἰτῶ ϑεράπαιναν Μνησιπτολέ- 
μαν.ς Διαταραχϑεὶς οὖν ὁ Θεμιστοκλῆς προσευξάμε-- 

νος τῇ ϑεῷ τὴν μὲν λεωφόρον ἀφῆκεν, ἑτέρᾳ δὲ περιελ-- 15 
ϑὼν καὶ παραλλάξας τὸν τόπον ἐκεῖνον ἤδη νυκτὸς 
οὔσης κατηυλίσατο. Τῶν δὲ τὴν σκηνὴν κομιζόντων 
ὑποζυγίων fvóg εἰς τὸν ποταμὸν ἐμπεσόντος. oí τοῦ 
Θεμιστοκλέους οἰκέται τὰς αὐλαίας διαβρόχους γενομέ- 
νας ἐκπετάσαντες ἀνέψυχον" οἵ δὲ Πισίδαι τὰ ξίφη Aa- 20 
βόντες ἐν τούτῳ προσεφέροντο, καὶ τὰ ψυχύμενα πρὸς 
τὴν σελήνην οὐκ ἀκριβῶς ἰδόντες φήϑησαν εἶναι τὴν 
σκηνὴν τὴν Θεμιστοκλέους κἀκεῖνον ἔνδον εὑρήσειν 
ἀναπαυόμενον. Ὡς δ᾽ ἐγγὺς γενόμενοι τὴν αὐλαίαν 
ἀνέστελλον, ἐπιπίπτουσιν αὐτοῖς οἵ παραφυλάσσοντες 25 
καὶ συλλαμβάνουσι. Ζιαφυγὼν δὲ τὸν κίνδυνον οὕτω 
καὶ ϑαυμάσας τὴν ἐπιφάνειαν τῆς ϑεοῦ ναὸν κατεσκεύ-- 
«csv ἐν Μαγνησίᾳ Ζινδυμήνης καὶ τὴν ϑυγατέρα Μνη- 
σιπτολέμαν ἱέρειαν ἀπέδειξεν. 

XXXI. Ὡς δ᾽ ἦλϑεν εἰς Σάρδεις καὶ σχολὴν ἄγων 30 
ἐθεᾶτο τῶν ἱερῶν τὴν κατασκευὴν καὶ τῶν ἀναϑημάτων 
τὸ πλῆϑυος, εἶδε δὲ ἐν μητρὸς ἱερῷ τὴν καλουμένην 
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ὑδφοφόρον κόρην χαλκῆν, μέγεϑος δίπηχυν, ἣν αὐτὸς 
ὅτε τῶν ᾿Αϑήνησιν ὑδάτων ἐπιστάτης ἦν, ἑλὼν τοὺς 

ὑφαιρουμένους τὸ ὕδωρ καὶ παροχετεύοντας, ἀνέϑηκεν 
ἐκ τῆς ζημίας ποιησάμενος, εἴτε δὴ παϑών τι πρὸς τὴν 

5 αἰχμαλωσίαν τοῦ ἀναϑήματος εἴτε βουλόμενος ἐνδείξα-- 
σϑαι τοῖς ᾿4ϑηναίοις, ὅσην ἔχει τιμὴν καὶ δύναμιν ἐν 
τοῖς βασιλέως πράγμασι, λόγον τῷ Μυδίας σατράπῃ 
προσήνεγκεν αἰτούμενος ἀποστεῖλαι τὴν κόρην εἰς τὰς 
᾿Αϑήνας. Χαλεπαίνοντος δὲ τοῦ βαρβάρου καὶ βασιλεῖ 

10 γράψειν φήσαντος ἐπιστολήν, φοβηϑεὶς ὃ Θεμιστοκλῆς 
εἰς τὴν γυναικωνῖτιν κατέφυγε καὶ τὰς παλλακίδας «U- 
τοῦ ϑεραπεύσας χρήμασιν ἐκεῖνόν τε κατεπράῦνε τῆς 
ὀργῆς καὶ πρὸς τὰ ἄλλα παρεῖχεν ἑαυτὸν εὐλαβέστερον, 
ἤδη καὶ τὸν φϑόνον τῶν βαρβάρων δεδοικώς. Οὐ γὰρ 

15 πλανώμενος περὶ τὴν ᾿“σίαν. ὥς φησι Θεόπομπος, ἀλλ᾽ 
ἐν Μαγνησίᾳ μὲν οἰκῶν, καρπούμενος δὲ δωρεὰς μεγά-- 
λας καὶ τιμώμενος ὅμοια Περσῶν τοῖς ἀρίστοις, ἐπὶ πο-- 
λὺν χρόνον ἀδεῶς διῆγεν, οὐ πάνυ τι τοῖς Ἑλληνικοῖς 
πράγμασι βασιλέως προσέχοντος ὑπ᾽ ἀσχολιῶν περὶ τὰς 

20 ἄνω πράξεις. Ὡς δ᾽ Αἰγυπτός τε ἀφισταμένη βοηϑούν-- 
τῶν AQqvaíov καὶ τριήρεις Ελληνικαὶ μέχρι Κύπρου 
καὶ Κιλικίας ἀναπλέουσαι καὶ Κίμων ϑαλαττοκρατῶν 
ἐπέστρεψεν αὐτὸν ἀντεπιχειρεῖν τοῖς Ἕλλησι καὶ κω- 

λύειν αὐξανομένους ἐπ᾽ αὐτόν, ἤδη δὲ καὶ δυνάμεις 
25 ἐκινοῦντο καὶ στρατηγοὶ διεπέμποντο καὶ κατέβαινον εἰς 

"Μαγνησίαν ἀγγελίαι πρὸς Θεμιστοκλέα, τῶν Ἑλληνικῶν 
ἐξάπτεσϑαι κελεύοντος βασιλέως καὶ βεβαιοῦν τὰς ὑπο- 

σχέσεις. οὔτε δι᾿ ὀργήν τινα παροξυνϑεὶς κατὰ τῶν 
πολιτῶν οὔτε ἐπαρϑεὶς τιμῇ τοσαύτῃ καὶ δυνάμει πρὸς 

80 τὸν πόλεμον, ἀλλ᾽ ἴσως μὲν οὐκ ἐφικτὸν ἡγούμενος τὸ 
ἔργον, ἄλλους ve μεγάλους τῆς Ἑλλάδος ἐχούσης στρα-- 
τηγοὺς τότε καὶ Κίμωνος ὑπερφυῶς εὐημεροῦντος ἐν 19 
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τοῖς πολεμικοῖς, τὸ δὲ πλεῖστον αἰδοῖ τῆς τε δόξης τῶν 

πράξεων τῶν ἑαυτοῦ καὶ τῶν τροπαίων ἐκείνων, ἄριστα 
βουλευσάμενος ἐπιϑεῖναι τῷ βίῳ τὴν τελευτὴν πρέπου-- 
σαν, ἔϑυσε τοῖς ϑεοῖς, καὶ τοὺς φίλους συναγαγὼν καὶ 
δεξιωσάμενος, ὡς μὲν ὁ πολὺς λόγος, αἷμα ταύρειον ὃ 
ziv, ὡς δ᾽ ἔνιοι, φάρμακον ἐφήμερον προσενεγκάμε- 
vog, ἐν Μαγνησίᾳ κατέστρεψε πέντε πρὸς τοῖς ἑξήκοντα 
βεβιωκὼς ἔτη καὶ τὰ πλεῖστα τούτων ἐν πολιτείαις καὶ 
ἡγεμονίαις. Τὴν δ᾽ αἰτίαν τοῦ ϑανάτου καὶ τὸν τρόπον 
πυϑόμενον βασιλέα λέγουσιν ἔτι μᾶλλον ϑαυμάσαι τὸν 16 
ἄνδρα καὶ τοῖς φίλοις αὐτοῦ καὶ οἰκείοις χρώμενον δια-- 
τελεῖν φιλανϑρώπος. 

XXXIL ᾿Ζπέλιπε δὲ Θεμιστοκλῆς παῖδας ἐκ μὲν 
᾿Δρχίππης τῆς Πυσάνδρου τοῦ ᾿4λωπεκῆϑεν ᾿ἀρχέπτολιν 
καὶ Πολύευκτον καὶ Κλεόφαντον, οὗ καὶ Πλάτων ὁ φι-- 1 
λόσοφος ὡς ἱππέως ἀρίστου. τάλλα δ᾽ οὐδενὸς ἀξίου γε-- 
νομένου μνημονεύει. Τῶν δὲ πρεσβυτάτων Νεοκλῆς 
μὲν ἔτι παῖς ὧν ὑφ᾽ ἵππου δηχϑεὶς ἀπέϑανε. Ζιιοκλέα 
δὲ “ύσανδῥος ὁ πάππος υἱὸν ἐποιήσατο. Θυγατέρας δὲ 
πλείους ἔσχεν, ὧν Μνησιπτολέμαν μὲν ἐκ τῆς ἐπιγαμη-- 30 
ϑείσης γενομένην ᾿Δρχέπτολις ὁ ἀδελφὸς οὐκ ὧν ὁμο- 
μήτριος ἔγημεν. Ἰταλίαν δὲ Πανϑοίδης ὁ Χῖος, Σύβαριν 
3à Νικομήδης ὁ ̓ 4ϑηναῖος- Νικομάχην δὲ Φρασικλῆς ὁ 
ἀδελφιδοῦς Θεμιστοκλέους, ἤδη τετελευτηκότος ἐκείνου, 
πλεύσας εἰς Μαγνησίαν ἔλαβε παρὰ τῶν ἀδελφῶν, νεω--3ο 
τάτην δὲ πάντων τῶν τέκνων ᾿4σίαν ἔϑρεψε. Καὶ τάφον 
μὲν αὐτοῦ λαμπρὸν ἐν τῇ ἀγορᾷ Μάγνητες ἔχουσι" περὶ 
δὲ τῶν λειψάνων οὔτ᾽ ᾿ἀνδοκίδῃ προσέχειν ἄξιον ἐν τῷ 
Πρὸς τοὺς ἑταίρους λέγοντι. φωράσαντας τὰ λείψανα 
διαρρῖψαι τοὺς ᾿4ϑηναίους (ψεύδεται γὰρ ἐπὶ τὸν δῆμον 80 
παροξύνων τοὺς ὀλιγαρχικοὺς), 0 τε Φύλαρχος. ὥσπερ 
ἐν τραγῳδίᾳ τῇ ἱστορίᾳ μονονοὺ μηχανὴν ἄρας καὶ προ-- 
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ἀγαγὼν Νεοκλέα τινὰ καὶ zhquózoAw , υἱοὺς Θεμιστο-- 
κλέους, ἀγῶνα βούλεται κινεῖν καὶ z&90g, ὃ οὐδ᾽ ἂν ὁ 
τυχὼν ἀγνοήσειεν ὅτι πέπλασται. Διόδωρος δ᾽ ὁ περιη- 
γητὴς ἐν τοῖς Περὶ μνημάτων εἴρηκεν ὡς ὑπονοῶν μᾶλ-- 

ὅλον ἢ γινώσκων. ὅτι περὶ τὸν μέγαν λιμένα τοῦ IIz- 
ραιῶς ἀπὸ τοῦ κατὰ τὸν ἴάλκιμον ἀκρωτηρίου πρόκειταί 
τις οἷον ἀγκών, καὶ κάμψαντι τοῦτον ἐντὸς, 1) τὸ ὑπεύ-- 
διον τῆς ϑαλάττης͵ κρηπίς ἐστιν εὐμεγέϑης καὶ τὸ περὶ 
αὐτὴν βωμοειδὲς τάφος τοῦ Θεμιστοκλέους. Οἴεται δὲ 

10 καὶ Πλάτωνα τὸν κωμικὸν αὐτῷ μαρτυρεῖν ἐν τούτοις" 
Ὁ σὸς δὲ τύμβος ἐν καλῷ κεχωσμένος 
τοῖς ἐμπόροις πρόσρησις ἔσται πανταχοῦ, 
τούς τ᾽ ἐκπλέοντας εἰσπλέοντάς τ᾽ ὄψεται, 
χώποταν ἅμιλλα τῶν νεῶν ϑεάσεται. 

15 Τοῖς δ᾽ ἀπὸ γένους τοῦ Θεμιστοκλέους καὶ τιμαί τινες 
ἐν Μαγνησίᾳ φυλαττόμεναι μέχρι τῶν ἡμετέρων χρόνων 
ἦσαν. ἃς ἐκαρποῦτο Θεμιστοκλῆς ᾿4ϑηναῖος, ἡμέτερος 
συνήϑης καὶ φίλος παρ᾿ ᾿μμωνίῳ τῷ φιλοσόφῳ γενό- 
μένος. 

20 

KAMIAAO Z. 

Ι. Περὶ δὲ Φουρίου Καμίλλου πολλῶν καὶ μεγάλων 12 
λεγομένων ἴδιον εἶναι δοκεῖ μάλιστα καὶ παράδοξον, ὅτι 

25 πλεῖστα μὲν ἐν ἡγεμονίαις καὶ μέγιστα κατορϑώσας, δι- 
utro δὲ πεντάκις αἱρεϑεὶς, ϑριαμβεύσας δὲ τετράκις, 
κτίστης δὲ τῆς Ῥώμης ἀναγραφεὶς δεύτερος, οὐδὲ ἅπαξ 
ὑπάτευσε. Τούτου δ᾽ αἴτιον ἡ τῆς τότε πολιτείας κα-- 
τάστασις, ἐκ διαφορᾶς τοῦ δήμου πρὸς τὴν σύγκλητον 

80 ὑπάτους μὲν ἐρίσαντος μὴ ἀποδείκνυσθαι; χιλιάρχους δὲ 
χειροτονοῦντος ἐπὶ τὴν ἡγεμονίαν, Qv, καίπερ ax £&ov- 
σίας καὶ δυνάμεως ὑπατικῆς ἅπαντα πραττόντων, ἧττον 
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ἦν ἐπαχϑὴς ἡ ἀρχὴ διὰ τὸ πλῆϑος. Τὸ γὰρ ἕξ ἄνδρας, 
ἀλλὰ μὴ δύο, τοῖς πράγμασιν ἐφιστάναι, παρεμυϑεῖτο 
τοὺς βαρυνομένους τὴν ὀλιγαρχίαν. Κατὰ τοῦτο δὴ 
καιροῦ μάλιστα τῇ δόξῃ καὶ τοῖς πράγμασιν ἀκμάσας ὁ 
Κάμιλλος ὕπατος μὲν οὐκ ἠξίωσεν ἄκοντι τῷ δήμῳ γε-8 
νέσϑαι, καίπερ ἐν τῷ διὰ μέσου δεξαμένης ὑπατικὰς &g- 
χαιρεσίας τῆς πολιτείας πολλάκις, ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις Tjye- 

μονίαις πολλαῖς καὶ παντοδαπαῖς γενομέναις τοιοῦτον 
αὑτὸν παρέσχεν. ὥστε τὴν μὲν ἐξουσίαν καὶ μοναρχοῦν-- 
τος εἶναι κοινήν, τὴν δὲ δόξαν ἰδίαν καὶ us9" ἑτέρων 10 
στρατηγοῦντος" ὧν τοῦ μὲν ἡ μετριότης αἴτιον ἀνεπι-- 
φϑόνως ἄ ἄρχοντος, τοῦ δ᾽ ἡ Ψοὀνησιξ; δι᾿ ἣν ὁμολογου- 
μένως ἐπρώτευεν. 

IL. Οὔπω δὲ τότε περὶ τὸν τῶν Φουρίων οἶκον 
οὔσης μεγάλης ἐπιφανείας αὐτὸς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ πρῶτος" εἰς 15 
δόξαν προῆλϑεν ἐν τῇ μεγάλῃ μάχῃ πρὸς Aixavovg καὶ 
Οὐολούσκους ὑπὸ δικτάτορι Ποστουμίῳ Τουβέρτῳ 
στρατευόμενος. Προϊππεύων γὰρ τοῦ στρατοῦ καὶ πλη-- 
γῇ περιπεσὼν εἰς τὸν μηρὸν οὐκ ἀνῆκεν, ἀλλ᾽ ἐγκείμε-- 
vov τῷ τραύματι παρέλκων τὸ ἀκόντισμα καὶ συμπλε- 26 
κόμενος τοῖς ἀρίστοις τῶν πολεμίων τροπὴν ἐποίησεν. 
Ἐκ δὲ τούτου τῶν τ᾽ ἄλλων γερῶν ἔτυχε καὶ τιμητὴς 
ἀπεδείχϑη, μέγα τῆς ἀρχῆς ἀξίωμα ταύτης ἐπὶ τῶν τότε 
χρόνων ἐχούσης. Μνημονεύεται δὲ αὐτοῦ τιμητεύον-- 
τος καλὸν μὲν ἔργον τὸ τοὺς ἀγάμους λόγοις ve πείϑοντα 25 
καὶ ξημίαις ἀπειλοῦντα συγκαταξεῦξαι ταῖς χηρευούσαις 

γυναιξὶ (πολλαὶ δ᾽ ἦσαν αὗται διὰ τοὺς πολέμους), ἀναγ-- 
καῖον δὲ τὸ καὶ τοὺς ὀρφανοὺς ὑποτελεῖς ποιῆσαι πρό- 
τερον ἀνεισφόρους ὄντας. Αἰτίαι δ᾽ ἦσαν αἵ συνεχεῖς 
στρατεῖαι μεγάλων ἀναλωμάτων δεόμεναι, καὶ μάλιστα 80 
κατήπειγεν ἡ Οὐηΐων πολιορκία. Τούτους ἔνιοι Οὐηϊεν-- 
τανοὺς καλοῦσιν. Ἦν δὲ πρόσχημα τῆς Τυρρηνίας ἡ 
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πόλις, ὅπλων μὲν ἀριϑμῷ καὶ πλήϑει τῶν — 
vov οὐκ ἀποδέουσα τῆς Ῥώμης, πλούτῳ δὲ xal βίων 
ἁβρότητι καὶ τρυφαῖς καὶ πολυτελείαις ἀγαλλομένη πολ-- 
λοὺς καὶ καλοὺς ἀγῶνας ἠγωνέσατο περὶ δόξης καὶ δυνα- 

δ στείας πολεμοῦσα Ῥωμαίοις. Ἐν δὲ τῷ τότε χρύνῳ τῆς 
μὲν φιλοτιμίας ἀφειστήκει συντριβεῖσα μεγάλαις μάχαις" 
ἐπαράμενοι δὲ τείχη μεγάλα καὶ καρτερὰ καὶ τὴν πόλιν 
ὅπλων καὶ βελῶν καὶ σίτου καὶ παρασκευῆς ἁπάσης ἐμ- 
πλήσαντες, ἀδεῶς ὑπέμενον τὴν πολιορκίαν, μακρὰν 

10 uv οὖσαν, οὐχ ἧττον δὲ τοῖς πολιορκοῦσιν ἐργώδη καὶ 
χαλεπὴν γενομένην. Εἰϑισμένοι γὰρ οὐ πολὺν χρόνον! 
ἅμα ὥρᾳ ϑέρους ἔξω στρατεύειν, οἴχοι δὲ διαχειμάξειν, 
τότε πρῶτον ἠναγκάσϑησαν ὑπὸ τῶν χιλιάρχων φρού- 
Qua κατασκευασάμενοι καὶ τὸ στρατόπεδον τειχίσαντες 

ι5 ἐν τῇ πολεμίᾳ χειμῶνα καὶ ϑέρος συνάπτειν, ἤδη σχε- 
δὸν ἔτους ἑβδόμου τῷ πολέμῳ τελευτῶντος. Ὥστε καὶ 
τοὺς ἄρχοντας ἐν αἰτέᾳ γενέσϑαι καὶ μαλακῶς πολιορ- 
κεῖν δοκοῦντας ἀφαιρεϑῆναι τὴν ἀρχήν. ἑτέρων αἶρε- 
ϑέντων ἐπὶ τὸν πόλεμον" ὧν ἦν καὶ Κάμιλλος τότε χι- 

90 λιαρχῶν τὸ δεύτερον. Ἔπραξε δὲ περὶ τὴν πολιορκίαν 
οὐδὲν ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ, λαχὼν Φαλερίοις καὶ Καπη- 
νάταις πολεμεῖν, ot δι᾽ ἀσχολίαν τότε πολλὰ τὴν χώραν 
καϑυβρίσαντες καὶ παρὰ πάντα τὸν Τυρρηνικὸν πόλε- 
uov ἐνοχλήσαντες ἐπιέσθησαν ὑπὸ τοῦ Καμίλλου καὶ 

95 συνεστάλησαν εἰς τὰ τείχη πολλοὺς ἀποβαλόντες. 
IIl. Ἐκ τούτου τὸ περὶ τὴν ᾿Δλβανίδα λέμνην πάϑος 

ἀκμάξοντι τῷ πολέμῳ συνενεχϑὲν οὐδενὸς ἧττον vài 
ἀπίστων πυϑέσϑαι ϑαυμάτων αἰτίας κοινῆς ἀπορίᾳ καὶ 
λόγου φυσικὴν ἔχοντος. ἀρχὴν ἐφόβησεν. Ἦν μὲν γὰρ 

80 ὥρα μετοπωρινή, καὶ τὸ ϑέρος ἔληγεν οὔτ᾽ ἔπομβρον 
οὔτε πνεύμασι νοτίοις χαλεπὸν ἐπιδήλως γενόμενον" 

πολλὰς δὲ λίμνας καὶ ποταμοὺς καὶ νάματα παντοδαπὰ 



|a; KAMLAAOZ. 255 

e Ἰταλίας ἐχούσης τὰ μὲν ἐξέλιπε κομιδῇ, τὰ δ᾽ ἀντ-- 
ἐσχε γλίσχρως καὶ μόλις, of δὲ ποταμοὶ πάντες ὥσπερ 
ἀεὶ κοῖλοι καὶ ταπεινοὶ διὰ ϑέρους ἐρρύησαν. Τὸ δὲ τῆς 
᾿Δἀλβανίδος λίμνης ἀρχὴν ἔχον ἐν ἑαυτῷ καὶ τελευτήν, 
ὄρεσιν εὐγείοις περιεχόμενον, ἀπ᾿ οὐδενὸς αἰτίου, πλὴν ὃ 
εἴ τι ϑεῖον, αὐξόμενον ἐπιδήλως διωγκοῦτο καὶ προσί- 
στατο ταῖς | ὑπωρείαις καὶ τῶν ἀνωτάτω λόφων ὁμαλῶς 
ἐπέψαυεν,͵ à ἄνευ σάλου καὶ κλύδωνος ἐξανιστάμενον. Καὶ 
πρῶτον μὲν ἦν ποιμένων ϑαῦμα καὶ βοτήφων" ἐπεὶ δὲ, 
τοῦ διείργοντος ἀπὸ τῆς κάτω χώρας οἷον ἰσϑμοῦ τὴν 10 
λίμνην ὑπεκραγέντος ὑπὸ τοῦ πλήϑους καὶ βάρους͵ μέγα 
ῥεῦμα κατέβαινε διὰ τῶν ἀρουμένων καὶ φυτευομένων 
ἐπὶ τὴν ϑάλατταν, οὐ μύνον αὐτοῖς παρεῖχε Ρωμαίοις 
ἔχπληξιν, ἀλλὰ καὶ πᾶσιν ἐδόκει τοῖς τὴν Ἰταλίαν κατ-- 
οὐκοῦσι μηδενὸς μικροῦ σημεῖον εἶναι. Πλεῖστος δ᾽ 15 

αὐτοῦ λόγος ἦν ἐν τῷ στρατοπέδῳ τῷ πολιορκοῦντι τοὺς 
Οὐηΐους, ὥστε κἀκείνοις ἔκπυστον γενέσϑαι τὸ περὶ τὴν 
λίμνην πάϑος. 

IV. Οἷα δ᾽ ἐν πολιορκίᾳ διὰ χρόνου μῆκος ἐπιμιξίας 
τε πολλὰς ἐχούσῃ καὶ κοινολογίας πρὸς τοὺς πολεμίους, 20 
ἐγεγόνει τινὶ ἹΡωμαίῳ συνήϑεια καὶ παρρησία πρὸς ἕνα 
τῶν πολιτῶν, ἄνθρωπον ἔμπειρόν τε λογίων παλαιῶν 
καί τι καὶ πλέον εἰδέναι τῶν ἄλλων ἀπὸ μαντικῆς δο-- 
κοῦντα. Τοῦτον οὖν ὁ Ῥωμαῖος, ὡς ἤκουσε τὴν ἐπί- 
δοσιν τῆς λίμνης, ὁρῶν ὑπερηδόμενόν τε καὶ καταγε-- 25 
λῶντα τῆς πολιορκίας, οὐ ταῦτ᾽ ἔφη μόνον ἐνηνοχέναι 
θαυμαστὰ τὸν παρόντα χρόνον, ἀλλ᾽ ἕτερα τούτων ἀτο-- 
πώτερα σημεῖα Ῥωμαίοις γεγονέναι, περὶ ὧν ἐϑέλειν 
ἐκείνῳ κοινωσάμενος, εἴ τι δύναιτο, ϑέσϑαι τῶν ἰδίων 
ἄμεινον ἐν τοῖς κοινοῖς νοσοῦσιν. Ὑπακούσαντος δὲ τοῦ 80 
ἀνθρώπου προϑύμως καὶ διδόντος ἑαυτὸν εἰς xowoAo- 
γίαν, ὡς ἀπορρήτων τινῶν ἀκροατὴν ἐσόμενον. κατὰ 
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μικρὸν οὕτω διαλεγόμενος καὶ ὑπάγων αὐτόν, ὡς πορ-- 
ρωτέρω τῶν πυλῶν ἐγεγόνεισαν, αἴρει τε μετέωρον εὖὐ- 

ρωστότερος ὧν καί τινων ἀπὸ στρατοπέδου προσδραμόν- 
τῶν χειρωσάμενος καὶ κρατήσας παρέδωκε τοῖς στρατη- 

δγοῖς. Ἐν τούτῳ δ᾽ ἀνάγκης γεγονὼς ὁ ἄνϑρωπος καὶ 
μαϑὼν ἄρα τὸ πεπρωμένον ὡς ἄφυκτον εἴη, λόγια προῦ-- 
φαινὲν ἀπόρρητα περὶ τῆς ἑαυτοῦ πατρίδος, ὡς οὐκ 
οὔσης ἁλωσίμου πρότερον ἢ τὴν ̓ 4λβανίδα λίμνην ἐκχυ-- 
ϑεῖσαν καὶ φερομένην ὁδοὺς ἑτέρας ὥσαντες ὀπίσω καὶ 

10περισπάσαντες οἱ πολέμιοι κωλύσουσι μίγνυσϑαι τῇ ϑα- 
λάττῃ. Ταῦτα τῇ συγκλήτῳ πυϑομένῃ καὶ διαπορούσῃ 18, 
καλῶς ἔχειν ἔδοξε πέμψαντας εἰς Ζελφοὺς ἐρέσϑαι τὸν 
ϑεόν. Οἱ δὲ πεμφϑέντες ἄνδρες ἔνδοξοι καὶ μεγάλοι, 
Κόσσος Λικίννιος καὶ Οὐαλλέριος Ποτῖτος καὶ Φάβιος 

15 4uBovorog, πλῷ τε χρησάμενοι καὶ τῶν παρὰ τοῦ ϑεοῦ 
τυχόντες ἧκον ἄλλας τε μαντείας κομίζοντες, αἵ πατρίων 
τινῶν περὶ τὰς καλουμένας Δατίνας ἑορτὰς ὀλιγωρίαν 
ἔφραζον αὐτοῖς, καὶ τὸ τῆς ᾿4λβανίδος ὕδωρ ἐκέλευον 
εἴργοντας ὡς ἀνυστόν ἐστι τῆς ϑαλάσσης ἀνωϑεῖν εἰς 

20 τὸν ἀρχαῖον πόρον, ἢ τοῦτο μὴ δυναμένους ὀρύγμασι καὶ 
τάφροις παράγειν εἰς τὸ πεδίον καὶ καταναλίσκειν. — 
᾿4παγγελϑέντων δὲ τούτων οἵ μὲν ἱερεῖς τὰ περὶ τὰς ϑυ- — 
σίας ἔπραττον, ὁ δὲ δῆμος ἐχώρει πρὸς τὰ ἔργα καὶ τὸ 
ὕδωρ ἐξέτρεπεν. 

25 V. Ἡ δὲ σύγκλητος εἰς τὸ δέκατον ἔτος τοῦ πολέμου 
καταλύσασα τὰς ἄλλας ἀρχὰς δικτάτορα Κάμιλλον ἀπέ- 
δειξεν" ἵππαρχον δ᾽ ἐκεῖνος αὑτῷ προσελόμενος Κορ- 
νήλιον Σκηπίωνα, πρῶτον μὲν εὐχὰς ἐποιήσατο voig | 
ϑεοῖς ἐπὶ τῷ πολέμῳ τέλος εὐκλεὲς λαβόντι τὰς μεγάλας 

80 ϑέας ἄξειν καὶ νεὼν ϑεᾶς, ἣν μητέρα Ματοῦταν καὶ 
λοῦσι Ῥωμαῖοι, καϑιερώσειν. Ταύτην ἄν τις ἀπὸ τῶν 
δρωμένων ἱερῶν μάλιστα “ευκοϑέαν νομέσειεν εἶναι, ὦ 
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Καὶ γὰρ ϑεράπαιναν εἰς τὸν σηκὸν εἰσάγουσαι ῥαπίζου-- 
σιν, εἶτ᾽ ἐξελαύνουσι καὶ τὰ τῶν ἀδελφῶν τέκνα πρὸ 
τῶν ἰδίων ἐναγκαλίξονται καὶ δρῶσι περὶ τὴν ϑυσίαν ἃ 
ταῖς “ΠΙιονύσου τροφοῖς καὶ τοῖς διὰ τὴν παλλακὴν πά- 

. ὅεσι τῆς Ἰνοῦς προσέοικε. Μετὰ δὲ τὰς εὐχὰς ὁ Κάμιλ--ὃ 
λος εἰς τὴν Φαλίσκων ἐνέβαλε, καὶ μάχῃ μεγάλῃ τούτους 
ve x«l Καπηνάτας προσβοηϑήσαντας αὐτοῖς ἐνίκησεν. 
Ἔπειτα πρὸς τὴν πολιορκίαν τραπόμενος τὠνΟὐηΐων καὶ 
τὸν ἐκ προσβολῆς ἀγῶνα χαλεπὸν καὶ δύσεργον ὁρῶν 
ὑπονόμους ἔτεμνε, τῶν περὶ τὴν πόλιν χωρίων ἐνδὲ-- 10 
δόντων τοῖς ὀρύγμασι καὶ καταδεχομένων εἰς βάϑος 
ἄγειν ἄδηλον τοῖς πολεμίοις τὰ ἔργα. Διὸ καὶ προϊού-- 
σης ὁδῷ τῆς ἐλπίδος αὐτὸς μὲν ἔξωϑεν προσέβαλλεν, ἐκ-- 
καλούμενος ἐπὶ τὰ τείχη τοὺς πολεμίους, ἄλλοι δ᾽ ἀδή-- 
Aeg ὑποπορευόμενοι διὰ τῶν ὑπονόμων ἔλαϑον ἐντὸς 15 
γενόμενοι τῆς ἄκρας κατὰ τὸ Ἥρας ἱερόν, ὃ μέγιστον 
ἦν ἐν τῇ πόλει καὶ μάλιστα τιμώμενον. Ἐνταῦϑα λέγε-- 
ται τυχεῖν κατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ τὸν ἡγεμόνα τῶν Τυρρη- 
νῶν ἐφ᾽ ἱεροῖς" τὸν δὲ μάντιν εἰς τὰ σπλάγχνα κατιδόντα 
καὶ μέγα φϑεγξάμενον εἰπεῖν. ὅτι νίκην ὁ ϑεὸς δίδωσι 20 
τῷ κατακολουϑήσαντι τοῖς ἱεροῖς ἐκείνοις ταύτης δὲ 
τῆς φωνῆς τοὺς ἐν τοῖς ὑπονόμοις Ρωμαίους ἐπακού-- 
σαντας ταχὺ διασπάσαι τὸ ἔδαφος, καὶ μετὰ βοῆς καὶ 
ψόφου τῶν ὅπλων ἀναδύντας, ἐκπλαγέντων τῶν πολε- 
μίέων καὶ φυγόντων, ἁρπάσαντας τὰ σπλάγχνα κομέσαι 95 
πρὸς τὸν Κάμιλλον. ᾽4λλὰ ταῦτα μὲν ἴσως ἐοικέναι δόξει 
ωυϑεύμασιν. ᾿Δλούσης δὲ τῆς πόλεως κατὰ κράτος καὶ 
τῶν Ῥωμαίων ἀγόντων xol φερόντων ἄπειρόν τινα 
πλοῦτον. ἐφορῶν ὁ Κάμιλλος ἀπὸ τῆς ἄκρας τὰ πρατ-- 
τόμενα, πρῶτον μὲν ἑστὼς ἐδάκρυσεν, εἶτα μακαρισϑ εὶς 80 
ὑπὸ τῶν παρόντων ἀνέσχε τὰς χεῖρας τοῖς ϑεοῖς καὶ 
προσευχόμενος εἶπε ..» Ζεῦ μέγιστε καὶ ϑεοὶ χρηστῶν 
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ἐπίσκοποι καὶ πονηρῶν ἔργων, αὐτοί που σύνιστε Ῥω-- 
μαίοις, ὡς οὐ παρὰ δίκην, ἀλλὰ κατ᾽ ἀνάγκην &uvvó- 
μενοι μετερχόμεϑα δυσμενῶν ἀνδρῶν καὶ παρανόμων 
πόλιν. Εἰ δ᾽ ἄρα τις“ ἔφη .,καὶ ἡμῖν ἀντίστροφος ógsb- 

5 λεται τῆς παρούσης νέμεσις εὐπραξίας, εὔχομαι ταύτην - 
ὑπέρ τε πόλεως καὶ στρατοῦ Ῥωμαίων εἰς ἐμαυτὸν ἐλα-- 
χίστῳ κακῷ τελευτῆσαι.“ Ταῦτ᾽ εἰπών, καϑάπερ ἐστὶ 
Ῥωμαίοις ἔϑος ἐπευξαμένοις καὶ προσκυνήσασιν ἐπὶ δε-- 
ξιὰ ἐξελίττειν, ἐσφάλη περιστρεφόμενος. Ζιαταραχϑέν-- 

l0rov δὲ τῶν παρόντων πάλιν ἀναλαβὼν &xvróv ἐκ τοῦ 
πτώματος εἶπεν, ὡς γέγονεν αὐτῷ κατ᾽ εὐχὴν σφάλμα 
μικρὸν ἐπ᾽ εὐτυχίᾳ μεγίστῃ. 

VL. Διαπορϑήσας δὲ τὴν πόλιν ἔγνω τὸ ἄγαλμα τῆς Ἱ 
Ἥρας μεταφέρειν εἰς Ῥώμην, ὥσπερ εὔξατο. Καὶ συν-- 

165 ελϑόντων ἐπὶ τούτῳ τῶν τεχνιτῶν, ó μὲν ἔϑυε καὶ 
προσεύχετο τῇ ϑεῷ δέχεσϑαι τὴν προϑυμίαν αὐτῶν καὶ 

εὐμενῆ γενέσϑαι σύνοικον τοῖς λαχοῦσι τὴν Ῥώμην 
ϑεοῖς, τὸ δ᾽ ἄγαλμά φασιν ὑποφϑεγξάμενον εἰπεῖν, 
ὅτι καὶ βούλεται καὶ συγκαταινεῖ. ΛΔιούϊος δέ φησιν sv- 

20 χεσϑαι μὲν τὸν Κάμιλλον ἁπτόμενον τῆς ϑεοῦ καὶ πα-- 
ρακαλεῖν. ἀποχρίνασϑαι δέ τινας τῶν παρόντων, ὅτι 
καὶ βούλεται καὶ συγκαταινεῖ καὶ συνακολουϑεῖ προϑύ- 
uog. Οἱ δ᾽ ἰσχυριξόμενοι καὶ τῷ παραδόξῳ βοηϑοῦντες 
μεγίστην μὲν ἔχουσι συνήγορον τὴν τύχην τῆς πόλεως, 

95 ἣν ἀπὸ μικρᾶς καὶ καταφρονουμένης ἀρχῆς ἐπὶ τοσοῦτον 
δόξης καὶ δυνάμεως προελϑεῖν δίχα ϑεοῦ πολλαῖς καὶ 
μεγάλαις ἐπιφανείαις ἑκάστοτε συμπαρόντος ἀμήχανον" 
οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ συνάγουσιν ὁμοειδῆ τινα, τοῦτο 
ἱδρῶτας ἀγαλμάτων πολλάκις ἐχχυϑέντας, τοῦτο δὲ 

80 στεναγμοὺς ἀκουσϑέντας ἀποστροφάς τε δεικνύντες καὶ 
καταμύσεις ξοάνων, ἃς ἱστορήκασιν οὐκ ὀλίγοι τῶν πρό-- 
τερον. Πολλὰ δὲ καὶ τῶν καϑ᾽ ἡμᾶς ἀκηκοότες ἀνθρώ- 
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zv λέγειν ἔχομεν ἄξια ϑαύματυς, ὧν οὐκ ἄν τις εἰχῃ 
καταφρονήσειεν. "AAAG τοῖς τοιούτοις καὶ τὸ πιστεύειν 

σφόδρα καὶ τὸ λέαν ἀπιστεῖν ἐπισφαλές ἐστι διὰ τὴν ἀν-- 
ϑρωπίνην ἀσϑένειαν ὅρον οὐκ ἔχουσαν οὐδὲ κρατοῦσαν 
αὑτῆς, ἀλλ᾽ ἐκφερομένην ὅπου μὲν εἰς δεισιδαιμονίαν δ 
καὶ τῦφον, ὅπου δ᾽ εἰς ὀλιγωρίαν τῶν ϑεῶν καὶ περι- 
φρόνησιν: ἡ δ᾽ εὐλάβεια καὶ τὸ μηδὲν ἄγαν ἄριστον. 

VIL Ὁ δὲ Κάμιλλος εἴτε μεγέϑει τοῦ ἔργου. πόλιν 
ἀντίπαλον τῆς Ῥώμης ἔτει δεκάτῳ τῆς πολιορκίας καϑῃ- 

Quxdg, εἴτε ὑπὸ τῶν εὐδαιμονιξόντων αὐτὸν εἰς ὄγκον 10 
ἐξαρϑεὶς καὶ φρόνημα νομίμου καὶ πολιτικῆς ἀρχῆς ἐπα- 
χϑέστερον, τά vs ἄλλα σοβαρῶς ἐθριάμβευσε καὶ τέ- 
ϑριππον ὑποξευξάμενος λευκόπωλον ἐπέβη καὶ διεξή-- 
λασε τῆς Ῥώμης, οὐδενὸς τοῦτο ποιήσαντος ἡγεμόνος 
πρότερον οὐδ᾽ ὕστερον. Ἱερὸν γὰρ ἡγοῦνται τὸ τοιοῦ-- 15 
τον ὄχημα τῷ βασιλεῖ καὶ πατρὶ τῶν ϑεῶν ἐπιπεφημι-- 

 Guévov. "Ex τε δὴ τούτου διεβλήϑη πρὸς τοὺς πολίτας 
οὐκ εἰθισμένους ἐντρυφᾶσϑαι, καὶ δευτέραν ἔλαβεν αἰ- 
τίαν ἐνιστάμενος νόμῳ διοικίξοντι τὴν πόλιν. Εἰση-- 
γοῦντο γὰρ οἵ δήμαρχοι τόν τε δῆμον καὶ τὴν σύγκλητον 20 
ἴσα μέρη δύο νεμηϑῆναι, καὶ τοὺς μὲν αὐτόϑι κατοικεῖν. 
τοὺς δὲ κλήρῳ λαχόντας εἰς τὴν αἰχμάλωτον μεταστῆναι 
πόλιν, ὡς εὐπορωτέρων ἐσομένων καὶ δυσὶ μεγάλοις 
καὶ καλοῖς ἄστεσι τήν τε χώραν ὁμοῦ καὶ τὴν ἄλλην εὐ-- 
δαιμονίαν φυλαξόντων. Ὁ μὲν οὖν δῆμος ἤδη πολὺς 25 
γεγονὸς καὶ ̓ ἀχρήματος ἄσμενος ἐδέξατο, καὶ συνεχὴς ἣν 

τοῖς περὶ τὸ βῆμα ϑορύβοις αἰτῶν τὴν ψῆφον: ἡ δὲ 

βουλὴ καὶ τῶν ἄλλων οἵ κράτιστοι πολιτῶν οὐ διαίρεσιν, 
ἀλλ᾽ ἀναίρεσιν ἡγούμενοι τῆς Ρώμης πολιτεύεσϑαι τοὺς 
δημάρχους καὶ δυσανασχετοῦντες ἐπὶ τὸν Κάμιλλον κατ-- 30 
épvyov. Κἀκεῖνος ὀρρωδῶν τὸν ἀγῶνα προφάσεις ἐνέ- 
βαλλεὲ τῷ δήμῳ καὶ ἀσχολίας, δι᾽ ὧν ἀεὶ 5 νόμον ἐξέ- 

1 
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xgovev Ἦν uiv οὖν διὰ ταῦτα λυπηρός. Ἡ δὲ pavs- —— 
ρωτάτη καὶ μεγίστη τῶν ἀπεχϑειῶν αὐτῷ πρὸς τὸν δῆ-Ἕο-ι 
pov ἐκ τῆς δεκάτης τῶν λαφύρων ὑπῆρξεν, οὐκ ἄλογον, — 
εἰ καὶ μὴ πάνυ δικαίαν ἀρχὴν τῶν πολλῶν λαβόντων. 

5 Βὔξατο μὲν γὰρ ἐπὶ τοὺς Οὐηΐους, ὡς ἔοικε. βαδίζων, 
εἰ τὴν πόλιν ἕλοι, τῷ ϑεῷ τούτων τὴν δεκάτην καϑιε-- 
ρώσειν. ᾿“λούσης δὲ τῆς πόλεως καὶ διαρπασϑείσης, εἴτ᾽ 
ὀκνήσας ἐνοχλῆσαι τοῖς πολίταις, εἴτε λήϑη *ug αὐτὸν 
ὑπὸ τῶν παρόντων πραγμάτων ἔλαβε τῆς εὐχῆς, περιεῖ- Ὁ 

10 δὲν ὠφεληϑέντας. Ὕστερον δὲ χρόνῳ τῆς ἀρχῆς ἐκείνης | 
ἤδη πεπαυμένος ἀνήνεγκε περὶ τούτων πρὸς τὴνσύγκλη- ᾿ 
τον, οἵ τε μάντεις ἤγγελλον ἐπὶ τοῖς ἱεροῖς προφαίνε- 1 
σϑαι ϑεῶν μῆνιν ἱλασμοῦ καὶ χαριστηρίων δεομένην. ᾿ 

VIII. Ψηφισαμένης δὲ τῆς βουλῆς τὴν μὲν ὠφέλειαν 
16 (χαλεπὸν γὰρ ἦν) ἀνάδαστον μὴ γενέσϑαι. τοὺς δὲ λα- ' 

βόντας αὐτοὺς σὺν ὅρκῳ τὴν δεκάτην παραφέρειν εἰς 
μέσον. ἐγίνετο πολλὰ λυπηρὰ καὶ βίαια περὶ τοὺς στρα-- 
τιώτας, ἀνθρώπους πένητας καὶ πολλὰ πεπονηκότας, 
ἀναγκαξομένους ὧν ἐκέκτηντο καὶ κατεχέχρηντο μέρος 

20 εἰσφέρειν τοσοῦτον. Θορυβουμένῳ δ᾽ ὑπ᾽ αὐτῶν τῷ ὁ 
Καμίλλῳ καὶ προφάσεως ἀποροῦντι βελτίονος εἰς τὸν — | 
ἀτοπώτατον τῶν λόγων συνέβαινε καταφεύγειν, ὁμολο-- 
γοῦντι ἐπιλαϑέσϑαι τῆς εὐχῆς. OL δ᾽ ἐχαλέπαινον. εἰ 
τὰ τῶν πολεμίων δεκατεύσειν εὐξάμενος τότε νῦν δεκα- 

95 τεύει τὰ τῶν πολιτῶν. Οὐ μὴν ἀλλὰ πάντων ὅσον ἔδει 
μέρος εἰσενεγκόντων ἔδοξεκρατῆρα χρυσοῦν κατασκευά-- 
σαντας εἰς Δελφοὺς ἀποστεῖλαι. Χρυαίου δ᾽ ἦν σπάνις Ι 
ἐν τῇ πόλει" καὶ τῶν ἀρχόντων ὅϑεν ἂν πορισϑείη σκο- — | 
πούντων, αἱ γυναῖκες αὐταὶ καϑ' αὑτὰς βουλευσάμεναι 

80 τὸν ὄντα χρυσοῦν ἑχάστη περὶ τὸ σῶμα κόσμον ἐπέδω — | 
καν εἰς τὸ ἀνάϑημα, σταϑμῷ χρυσίου γενόμενον ὀκτὼ 
ταλάντων. Καὶ ταύταις μὲν ἡ σύγκλητος ἀποδιδοῦσα 
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τιμὴν πρέπουσαν ἐψηφίσατο μετὰ ϑάνατον ὥσπερ ἐπὶ 
τοῖς ἀνδράσι καὶ ταῖς γυναξὶ λέγεσϑαι τὸν ἄξιον ἔπαι-- 
vov- οὐ γὰρ ἦν εἰϑισμένον πρότερον ἐγκωμιάξεσϑαι 
γυναῖκα δημοσίᾳ τελευτήσασαν " ἕλόμενοι δὲ τρεῖς ἄν-- 
δρας ἐκ τῶν ἀρίστων ϑεωροὺς καὶ ναῦν μακρὰν εὐαν-- ὁ 
δροῦντι πληρώματι καὶ κόσμῳ πανηγυρικῷ κατασκευά- 
σαντες ἐξέπεμψαν. Ἦν δ᾽ ἄρα καὶ χειμὼν καὶ γαλήνη 
ϑαλάσσης ἀργαλέον, ὡς ἐκείνοις συνέτυχε τότε παρ᾽ 
οὐδὲν ἐλϑόντας ἀπολέσϑαι διαφυγεῖν αὖϑις ἀπροσδο-- 
κήτως τὸν κίνδυνον. ᾿ΕἘπέπλευσαν γὰρ αὐτοῖς “ιπαρέων 10 
τριήρεις περὶ τὰς Αἰόλου νήσους τοῦ πνεύματος ἕκλι-- 
πόντος ὡς λῃσταῖς. Δεομένων δὲ καὶ προϊσχομένων 
χεῖρας ἐμβολῆς μὲν ἔσχοντο, τὴν δὲ ναῦν ἀναψάμενοι 
καὶ καταγαγόντες ἀπεκήρυττον ἅμα καὶ τὰ χρήματα καὶ 
τὰ σώματα, πειρατικὰ κρέναντες εἶναι. Μόλις δ᾽ ἑνὸς τό 
ἀνδρὸς ἀρετῇ καὶ δυνάμει Τιμησιϑέου τοῦ στρατηγοῦ 
πεισϑέντες μεϑῆκαν. Ὁ δὲ καὶ προσχαϑελκύσας ἴδια 
πλοῖα παρέπεμψε καὶ συγκαϑιέρωσε τὸ ἀνάϑημα: δι᾽ ὃ 
καὶ τιμὰς ἔσχεν, ἃς εἰκὸς ἦν, ἐν “Ῥώμῃ. 

ΙΧ, Τῶν δὲ δημάρχων αὖϑις ἐπεγειρόντων τὸν 30 
περὶ τοῦ διοικισμοῦ νόμον, ὃ πρὸς Φαλίσκους πόλεμος ἐν 

καιρῷ παραφανεὶς ἔδωκε τοῖς πρώτοις ἀνδράσιν ἀρχαι-- 
ρεσιάσαι κατὰ γνώμην καὶ Κάμιλλον ἀποδεῖξαι μεϑ᾽ 
ἑτέρων πέντε χιλίαρχον, ὡς τῶν πραγμάτων ἡγεμόνος 
δεομένων ἀξίωμα καὶ δόξαν μετ᾽ ἐμπειρίας ἔχοντος. 25 
Ψηφισαμένου δὲ τοῦ δήμου λαβὼν δύναμιν ὁ Κάμιλλος 
εἰς τὴν Φαλίσκων ἐνέβαλε: καὶ πόλιν ἐρυμνὴν κατε- 
σκευασμένην πᾶσιν εἰς πόλεμον καλῶς Φαλερίους éxo- 
λιόρκει. τὸ μὲν ἑλεῖν οὐ μικρὸν ἔργον οὐδὲ χρόνου τοῦ 
τυχόντος ἡγούμενος. ἄλλως δὲ τρίβειν τοὺς πολίτας καὶ 30 
περισπᾶν βουλόμενος. ὡς μὴ σχολάξοιεν οἴκοι καϑήμε- 
νοι δημαγωγεῖσϑαι καὶ στασιάζειν. ᾿Επιεικῶς γὰρ ἀεὶ 
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φαρμάκῳ τούτῳ χρώμενοι διετέλουν, ὥσπερ ἰατροὶ, τὰ 
ταρακτικα πάϑη τῆς πολιτείας ἔξω τρέποντες. 

X. Οὕτως δὲ τῆς πολιορκίας κατεφρόνουν οἵ Φα- 
λέριοι τῷ πανταχόϑεν ἐξωχυρῶσϑαι πιστεύοντες, ὥστε 

ὁπλὴν τῶν τὰ τείχη φυλαττόντων τοὺς ἄλλους ἐν ἱματίοις 
κατὰ τὴν πόλιν ἀναστρέφεσϑαι, τοὺς δὲ παῖδας αὐτῶν 
εἴς τε τὰ διδασκαλεῖα φοιτᾶν καὶ παρὰ τὰ τείχη περιπα- 
τήσοντας καὶ γυμνασομένους ὑπὸ τοῦ διδασκάλου κατα- 
βιβάξεσϑαι. Κοινῷ γὰρ ἐχρῶντο τῷ διδασκάλῳ, ὥσπερ 

10 EAAqQveg, οἱ Φαλέριοι, βουλόμενοι συντρέφεσϑαι καὶ 134 | 
συναγελάξεσϑαι μετ᾽ ἀλλήλων εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τοὺς παῖ- 

δας. Οὗτος οὖν ὁ διδάσκαλος ἐπιβουλεύων τοῖς Φαλε-- 
ρίοις διὰ τῶν παίδων ἐξῆγεν αὐτοὺς ἡμέρας ἑκάστης ὑπὸ 
τὸ τεῖχος ἐγγὺς τὸ πρῶτον, εἶτ᾽ ἀπῆγεν αὖϑις εἴσω γυ- 

15 μνασαμένους. Ἔκ δὲ τούτου κατὰ μικρὸν ὑπάγων εἴϑισε 
ϑαρρεῖν ὡς πολλῆς οὔσης ἀδείας. καὶ τέλος ἔχων ἅπαν-- 
τας εἰς τοὺς προφύλακας τῶν Ῥωμαίων ἐνέβαλε καὶ παρ-- 
ἔδωκεν, ἄγειν κελεύσας πρὸς τὸν Κάμιλλον. ᾿4χϑεὶς δὲ 
καὶ καταστὰς εἰς μέσον ἔλεγε παιδευτὴς μὲν εἶναι καὶ 

20 διδάσκαλος. τὴν δὲ πρὸς ἐκεῖνον χάριν ἀντὶ τούτων ἕλό-- 

μενος τῶν δικαίων, ἥκειν αὐτῷ τὴν πόλιν ἐν τοῖς παισὶ 
κομίζων. Δεινὸν οὖν ἀκούσαντι τὸ ἔργον ἐφάνη Κα- 
μίλλῳ καὶ πρὸς τοὺς παρόντας εἰπών. ὡς χαλεπὸν μέν 
ἐστι πόλεμος καὶ διὰ πολλῆς ἀδικίας καὶ βιαίων περαι-- 

Φονόμενος ἔργων, εἰσὶ δὲ καὶ πολέμων ὅμως τινὲς νόμοι 
τοῖς ἀγαϑοῖς ἀνδράσι, καὶ τὸ νικᾶν οὐχ οὕτω διωκχτέον, 
ὥστε μὴ φεύγειν τὰς ἐκ κακῶν καὶ ἀσεβῶν ἔργων χάρι- 
τας (ἀρετῇ γὰρ οἰκείᾳ τὸν μέγαν στρατηγὸν, οὐκ ἀλλο-- 
τρίᾳ ϑαρροῦντα καχίᾳ χρῆναι στρατεύειν). προσέταξε 

80 τοῖς ὑπηρέταις τοῦ μὲν. ἀνϑρώπου. καταρρηγνύναι τὰ 
ἱμάτια καὶ τὰς χεῖρας ὀπίσω περιάγειν; τοῖς δὲ παισὶ 
διαδοῦναι ῥάβδους καὶ μάστιγας. ὅπως κολάξοντες τὸν 



45 KAMIAAOZ. 263 

προδότην ἐλαυνῶσιν εἰς τὴν πόλιν. "Avi δὲ τῶν Φαλε- 
ρίων ἠσϑημένων τὴν τοῦ διδασκάλου προδοσίαν καὶ τὴν 
μὲν πόλιν, oiov εἰκός, ἐπὶ συμφορᾷ τηλικαύτῃ ϑρήνου 

κατέχοντος, ἀνδρῶν δ᾽ ὁμοῦ καὶ γυναικῶν ἐπὶ τὰ τείχη 
καὶ τὰς πύλας σὺν οὐδενὶ λογισμῷ φερομένων. προσῆ--ὅ 
γον οἱ παῖδες τὸν διδάσκαλον γυμνὸν καὶ δεδεμένον 
προπηλακίζοντερ, τὸν δὲ Κάμιλλον σωτῆρα καὶ πατέρα 

καὶ ϑεον ἀνακαλοῦντες, ὥστε μὴ μόνον τοῖς γονεῦσι 
τῶν παίδων, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις πολίταις ταῦϑ᾽ ὁρῶσι 

ϑαῦμά τε καὶ πόϑον ἐμπεσεῖν τῆς τοῦ Καμίλλου δικαιο--10 
σύνης. Καὶ συνδραμόντες εἰς ἐκκλησίαν πρέσβεις ἔπεμ-- 
ψαν ἐκείνῳ τὰ καϑ' ἑαυτοὺς ἐπιτρέποντες. ovg 0 Κά- 
uiAAog ἀπέστειλεν εἰς Ῥώμην. Ἔν δὲ τῇ βουλῇ κατα- 
στάντες εἶπον, ὅτι Ῥωμαῖοι τῆς νίκης τὴν δικαιοσύνην 
προτιμήσαντες ἐδίδαξαν αὐτοὺς τὴν ἧτταν ἀγαπῆσαι 18 
πρὸ τῆς ἐλευϑερίας, οὐ τοσοῦτον τῇ δυνάμει λείπεσϑαι 
δοκοῦντας, ὅσον ἡττᾶσθαι τῆς ἀρετῆς ὁμολογοῦντας. 
᾿ἀποδούσης δὲ τῆς βουλῆς πάλιν ἐκείνῳ τὸ κρῖναι καὶ 
διαιτῆσαι ταῦτα,χρήματα λαβὼν παρὰ τῶν Φαλερίων καὶ 
φιλίαν πρὸς ἅπαντας Φαλίσκους ϑέμενος ἀνεχώρησεν. 20 

ΧΙ. Οἱ δὲ στρατιῶται διαρπάσειν προσδοκήσαντες 
τοὺς Φαλερίους͵ ὡς ἐπανῆλθον εἰς Ῥώμην κεναῖς χερσὶ; 
κατηγόρουν τοῦ Καμίλλου πρὸς τοὺς ἄλλους πολίτας ὡς 
μισοδήμου καὶ φϑονήσαντος ὠφεληϑῆναι τοῖς πένησιν. 
Ἐπεὶ δὲ τὸν περὶ τοῦ διοικισμοῦ νόμον oí δήμαρχοι προ-- 35 
ϑέντες αὖϑις ἐπὶ τὴν ψῆφον ἐκάλουν τὸν δῆμον, ὁ δὲ 
Κάμιλλος οὐδεμιᾶς ἀπεχϑείας οὐδὲ παρρησίας φεισάμε-- 
vog ἐφάνη μάλιστα πάντων ἐκβιαξόμενος τοὺς πολλοὺς, ᾿ 
τὸν μὲν νόμον ἄκοντες ἀπεψηφίσαντο. τὸν δὲ Κάμιλλον 
δι᾿ ὀργῆς εἶχον. ὥστε καὶ δυστυχήσαντος αὐτοῦ περὶ τὰ 80 
οἰκεῖα (τῶν γὰρ υἱῶν ἀπέβαλε τὸν ἕτερον νοσήσαντα) 
μηδὲν οἴκτῳ τῆς ὀργῆς ὑφέσϑαι. Καίτοι τὸ πάϑος οὐ 
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μετρίως ἤνεγκεν ἀνὴρ ἥμερος φύσει xui χρηστὸς, ἀλλὰ 
τῆς δίκης πφογεγραμμένης αὐτῷ διὰ πένϑος οἰκούρει 
καϑειργμένος μετὰ τῶν γυναικῶν. 

ΧΙ. Ὁ μὲν οὖν κατήγορος ἦν Δεύκιος ᾿ἀπουλήϊος, 
δἔγκλημα δὲ κλοπῆς περὶ τὰ Τυρρηνικὰ χρήματα. Καὶ 
δῆτα καὶ ϑύραι τινὲς ἐλέγοντο χαλκαῖ παρ᾽ αὐτῷ φανῆ-- 
ναι τῶν αἰχμαλώτων. Ὁ δὲ δῆμος ἐξηρέϑιστο καὶ δῆλος 
ἦν ἐκ πάσης προφάσεως κατ᾽ αὐτοῦ τῇ ψήφῳ χρησόμε- 
νος. Οὕτως οὖν συναγαγὼν τούς τε φίλους καὶ τοὺς 

10 συστρατευσαμένους [καὶ τοὺς συνάρξαντας] οὐκ ὀλίγους 

τὸ πλῆϑος ὄντας, ἐδεῖτο μὴ περιϊδεῖν αὐτὸν ἀδίκως ἐπ᾿ 185 
αἰτίαις πονηραῖς ὀφλόντα καὶ καταγέλαστον ὑπὸ τῶν 

ἐχϑοῶν γενόμενον. Ἐπεὶ δ᾽ οἵ φίλοι βουλευσάμενοι καὶ 
διαλεχϑέντες ἑαυτοῖς ἀπεκρίναντο, πρὸς μὲν τὴν κρίσιν 

15 αὐτῷ μηδὲν οἴεσϑαι βοηϑήσειν, τὴν δὲ ξημίαν ὀφλόντι 
συνεκτίσειν. οὐκ ἀνασχόμενος ἔγνω μεταστῆναι καὶ φυ-- 
γεῖν ἐκ τῆς πόλεως πρὸς ὀργήν. ᾿Δσπασάμενος οὖν τὴν 
γυναῖκα καὶ τὸν υἱὸν ἐπὶ τῆς οἰκίας προΐει σιωπῇ μέχρι 
τῆς πύλης" ἐκεῖ δὲ ἐπέστη, καὶ μεταστραφεὶς ὀπίσω καὶ 

0 τὰς χεῖρας ἀνατείνας πρὸς τὸ Καπιτώλιον ἐπεύξατο τοῖς 

ϑεοῖς, & μὴ δικαίως, ἀλλ᾽ ὕβρει δήμου καὶ φϑόνῳ προ- 
πηλακιξόμενος ἐκπίπτει, ταχὺ Ῥωμαίους μετανοῆσαι καὶ 
πᾶσιν ἀνθρώποις φανεροὺς γενέσϑαι δεομένους αὐτοῦ 
καὶ ποϑοῦντας Κάμιλλον. 

35  XIIL Ἐκεῖνος μὲν οὖν, ὥσπερ ὃ ᾿Δχιλλεὺς, ἀρὰς 
ϑέμενος ἐπὶ τοὺς πολίτας καὶ μεταστὰς ὦφλε τὴν δίκην 
ἐρήμην, τίμημα μυρίων καὶ πεντακισχιλίων ἀσσαρίων 
ἔχουσαν. Ὃ γίνεται πρὸς ἀργυρίου λόγον χέλιαι δραχ-- 
μαὶ καὶ πεντακόσιαι" ἀσσάριον γὰρ ἦν τὸ ἀργύριον, καὶ 

3010 δεκάχαλκον οὕτως ἐκαλεῖτο δηνάριον. Οὐδεὶς δ᾽ ἐστὶ 
Ῥωμαίων, ὃς οὐ νομίζει τὰς εὐχὰς τοῦ Καμίλλου ταχὺ 
τὴν Δίκην ὑπολαβεῖν, καὶ γενέσϑαι τιμωρίαν αὐτῷ τῆς 

ἱ 
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ἀδικίας οὐχ ἡδεῖαν. ἀλλ᾽ ἀνιαράν, ὀνομαστὴν δὲ καὶ 
περιβόητον" τοσαύτη περιῆλϑε τὴν Ῥώμην νέμεσις͵ καὶ 
τοσοῦτον ἄγων φϑόρον καὶ κίνδυνον ἅμα uev. αἰσχύνης 
ἐφάνη καιρὸς ἐπὶ τὴν πόλιν, εἴτε τῆς τύχης οὕτω συνελ-- 
ϑούσης, εἴτε καὶ ϑεῶν τινος ἔργον ἐστὶ μὴ παραμελεῖν 5 
ἀρετῆς ἀχαριστουμένης. 

XIV. Πρῶτον μὲν ovv ἔδοξε σημεῖον γεγονέναι κακοῦ 
μεγάλου προσιόντος Ἰουλίου τοῦ τιμητοῦ τελευτή" μά-- 
λιστα γὰρ δὴ Ῥωμαῖοι σέβονται καὶ νομίξουσιν ἱερὰν viv 
τῶν τιμητῶν ἀρχήν. Δεύτερον δὲ πρὸ τῆς Καμίλλου 10 
φυγῆς ἀνὴρ οὐκ ἐπιφανὴς μὲν οὐδὲ ἐκ τῆς βουλῆς, ἐπιει-- 
κὴς δὲ καὶ χρηστὸς εἶναι δοκῶν, Μάρκος Καιδίκιος, 
ἀνήνεγκε πρὸς τοὺς χιλιάρχους πρᾶγμα φροντίδος ἄξιον. 
Ἔφη γὰρ ἐν τῇ παρῳχημένῃ νυκτὶ «o9. ὁδὸν βαδίζων, ἣν 
Καινὴν ὀνομάξουσι. κληϑεὶς ὑπό τινος φϑεγξαμένου τό 
μεταστραφῆναι, καὶ ϑεάσασϑαι μὲν οὐδένα. φωνῆς δὲ 
μείζονος ἢ κατ᾿ ἀνθρωπίνην ἀκοῦσαι τάδε λεγούσης" 
»Ays, Μάρκε Καιδέκιε, λέγε πρὸς τοὺς ἄρχοντας ἕωϑεν 
ἐλϑὼν ὀλίγου χρόνου Γαλάτας προσδέχεσϑαι.“ς Ταῦτ᾽ 
ἀκούσαντες οἷ χιλίαρχοι γέλωτα καὶ παιδιὰν ἐποιοῦντο. 30 
Καὶ uev ὀλίγον συνέβη τὰ περὶ Κάμιλλον. 

ΧΥ. Οἱ δὲ Γαλάται τοῦ Κελτικοῦ γένους ὄντες ὑπὸ 
πλήϑους λέγονται τὴν αὑτῶν ἀπολιπόντες, οὐκ οὖσαν 
αὐτάρκη τρέφειν ἅπαντας, ἐπὶ γῆς ζήτησιν ἑτέρας δρμῆ-- 
σαι" μυριάδες δὲ πολλαὶ γενόμενοι νέων ἀνδρῶν καὶ 25 
μαχίμων. ἔτι δὲ πλείους παίδων καὶ γυναικῶν ἄγοντες, 
οὗ μὲν ἐπὶ τὸν βόρειον Qixsavóv ὑπερβαλόντες τὰ Ῥι- 
παῖα ὄρη δυῆναι καὶ τὰ ἔσχατα τῆς Εὐρώπης κατασχεῖν, 
οἵ δὲ μεταξὺ Πυρρήνης ὄρους καὶ τῶν Ἄλπεων ἴδουϑέν-- 
τες ἐγγὺς Σενώνων καὶ Κελτορίων κατοικεῖν χρόνον 80 
πολύν. ὀψὲ δ᾽ οἴνου γευσάμενοι τότε πρῶτον ἐξ Ἰταλέας 
διακομισϑέντος οὕτως ἄρα ϑαυμάσαι τὸ πόμα καὶ πρὸς 
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τὴν καινότητα τῆς ἡδονῆς ἔκφρονες γενέσϑαι πάντες, 
ὥστε ἀράμενοι τὰ ὅπλα καὶ γενέας ἀναλαβόντες ἐπὶ τὰς 
Ἄλπεις φέρεσϑαι καὶ ξητεῖν ἐκείνην τὴν γῆν, ἢ τοιοῦτον 
καρπὸν ἀναδίδωσι, τὴν δ᾽ ἄλλην 6 ἄκαρπον ἡγεῖσϑαι καὶ 

δάνήμερον. Ὁ δ᾽ εἰσαγαγὼν τὸν οἶνον πρὸς αὐτοὺς καὶ 
παροξύνας ἐπὶ τὴν Ἰταλίαν μάλιστα καὶ πρῶτος "oov 
λέγεται γενέσϑαι Τυρρηνός. ἀνὴρ ἐπιφανὴς καὶ φύσει 

μὲν οὐ πονηρὸς, συμφορᾷ ὃὲ τοιαύτῃ χρησάμενος. Ἦν 
ἐπίτροπος παιδὸς ὁ ὀρφανοῦ: πλούτῳ τε πρώτου τῶν πολι-- 

10 τῶν καὶ ϑαυμαζομένου xav. εἶδος, ὅ ὄνομα Λουκούμωνος. 

Οὗτος ἐκ νέου παρὰ τῷ ἄρρωνι δίαιταν εἶχε, καὶ μει-- 136 
ράκιον ὧν οὐκ ἀπέλιπε τὴν οἰκίαν, ἀλλὰ προσεποιεῖτο 
χαίρειν συνὼν ἐκείνῳ. Καὶ πολὺν χρόνον ἐλάνϑανε 
διεφρϑαρκὼς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ διεφρϑαρμένος ὑπ᾽ 

15 ἐκείνης - ἤδη δὲ πόρρω τοῦ πάϑους ἀμφοτέρων γεγονό- 
τῶν καὶ μήτ᾽ ἀφεῖναι τὴν ἐπιϑυμίαν μήτε κρύπτειν ἔτι 
δυναμένων, ὁ μὲν νεανίσκος ἐπεχείρει φανερῶς ἀποσπά- 
σας ἔχειν τὴν ἄνϑρωπον, ὁ δ᾽ ἀνὴρ ἐπὶ δίκην ἐλθὼν καὶ 
κρατούμενος πλήϑει φίλων καὶ χρημάτων δαπάναις ὑπὸ 

20700 Μουκούμωνος ἐξέλιπε τὴν ἑαυτοῦ: καὶ πυϑόμενος 

τὰ τῶν Γαλατῶν ἧκεν εἰς αὐτοὺς καὶ καϑηγήσατο τῆς εἰς 
τὴν Ἰταλίαν στρατείας. 

XVI. Οἱ δ᾽ ἐμβαλόντες εὐϑὺς ἐκράτουν τῆς χώρας 
ὕσην τὸ παλαιὸν οἵ Τυρρηνοὶ κατεῖχον, ἀπὸ τῶν [άλπεων 

95 ἐπ᾿ ἀμφοτέρας καϑήκουσαν τὰς ϑαλάσσας. ὡς καὶ roU- 
vopa μαρτυρεῖ τῷ λόγῳ. Τὴν μὲν γὰρ βόρειον ϑάλατταν 
᾿4δρίαν καλοῦσιν ἀπὸ Τυρρηνικῆς πόλεως ᾿Αδρίας, τὴν 
δὲ πρὸς νότον κεκλιμένην ἄντικρυς Τυρρηνικὸν πέλα- 
γος. Πᾶσα δ᾽ ἐστὶ δενδρόφυτος αὕτη καὶ ϑρέμμασιν 

80 εὔβοτος καὶ κατάρρυτος ποταμοῖς. Καὶ πόλεις εἶχεν 
ὀκτωκαίδεκα καλὰς καὶ μεγάλας καὶ κατεσκευασμένας 
πρός τὲ χρηματισμὸν ἐργατικῶς καὶ πρὸς δίαιταν πανη-. 
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γυρικῶς, ἃς oí Γαλάται τοὺς Τυρρηνοὺς ἐκβαλόντες 
αὐτοὶ κατέσχον. ᾿4λλὰ ταῦτα μὲν ἐπράχϑη συχνῷ τινι 
χρόνῳ πρότερον. 

XVII. Οἱ δὲ Γαλάται τότε πρὸς πόλιν Τυρρηνίδα 
Κλούσιον στρατεύσαντες ἐπολιόρκουν. Οἱ δὲ KAovoi-5 
νοι καταφυγόντες ἐπὶ τοὺς Ρωμαίους ἠτήσαντο πρέσβεις 
παρ᾽ αὐτῶν καὶ γράμματα πρὸς τοὺς βαρβάρους. 'Ezx£u- 
φϑησαν δὲ τοῦ Φαβίων γένους τρεῖς ἄνδρες εὐδόκιμοι 
καὶ τιμὰς μεγάλας ἔχοντες ἐν τῇ πόλει. Τούτους ἐδέ- 
ἕαντο μὲν οἱ Γαλάται φιλανθρώπως διὰ τὸ τῆς Ῥώμης 10 
ὄνομα, καὶ παυσάμενοι τῆς πρὸς τὰ τείχη μάχης εἰς λό- 
γους συνῆλθον. Πυνϑανομένων δ᾽ αὐτῶν, 0 τι παϑόν-- 
τες ὑπὸ Κλουσίνων ἥκοιεν ἐπὶ τὴν πόλιν, γελάσας ὁ 
βασιλεὺς τῶν Γαλατῶν Βρέννος " .. ᾿Δδικοῦσιν ἡμᾶς “ 
ἔφη ,, Κλουσῖνοι γῆν καὶ χώραν ὀλίγην μὲν γεωργεῖν 15 
δυνάμενοι, πολλὴν δὲ κατέχειν ἀξιοῦντες καὶ μὴ μετα-- 
διδόντες ἡμῖν ξένοις οὖσι καὶ πολλοῖς καὶ πένησι. Ταῦτα 
δ᾽ ἄρα καὶ ὑμᾶς ἠδίκουν, ὦ Ῥωμαῖοι, πρότερον μὲν ̓ 41-- 
βανοὶ καὶ Φιδηνᾶται καὶ ᾿Δρδεᾶται. νῦν δὲ Οὐήϊοι καὶ 
Καπηνᾶται καὶ πολλοὶ Φαλίσκων καὶ Οὐολούσκων" ἐφ᾽ 30 
οὗς ὑμεῖς στρατεύοντες, ἐὰν μὴ μεταδιδῶσιν ὑμῖν τῶν 
ἀγαϑῶν, ἀνδραποδίζεσϑε καὶ λεηλατεῖτε καὶ κατασκά-- 
πτετε τὰς πόλεις αὐτῶν, οὐδὲν οὐδὲ ὑμεῖς γε δεινὸν οὐδὲ 
ἄδικον ποιοῦντες, ἀλλὰ τῷ πρεσβυτάτῳ τῶν νόμων ἀκο- 
λουϑοῦντες, ὃς τῷ κρείττονι τὰ τῶν ἡττόνων δίδωσιν 25 
ἀρχόμενος ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ καὶ τελευτῶν εἰς τὰ ϑηρία. Καὶ 
γὰρ τούτοις ἐκ φύσεως ἔνεστι τὸ ξητεῖν πλέον ἔχειν τὰ 
κρείττονα τῶν ὑποδεεστέρων. Κλουσίνους δὲ παύσασϑε 
πολιορκουμένους οἰχτείροντες, ὡς μὴ καὶ Γαλάτας δι- 
δάξητε χρηστοὺς καὶ φιλοιχτέρμονας γενέσϑαι τοῖς ὑπὸ 80 
Ῥωμαίων ἀδικουμένοις.“ Ἐκ τούτων τῶν λόγων £yvo- 
σαν οὗ Ῥωμαῖοι τὸν Βρέννον ἀσυμβάτως ἔχοντα, καὶ 
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παρελθόντες εἰς τὸ Κλούσιον ἐθϑάρρυνον καὶ παρώρμων 
τοὺς ἄνδρας ἐπεξελϑεῖν τοῖς βαρβάροις μετ᾽ αὐτῶν, εἴτε 
τὴν ἐκείνων ἀλκὴν καταμαϑεῖν εἴτε τὴν ἑαυτῶν ἐπιδεί- 
ξασϑαι ϑέλοντες. Ἐκδρομῆς δὲ τῶν Κλουσίνων καὶ μά- 

δχης παρὰ τὰ τείχη γενομένης εἷς τῶν Φαβίων,. Κόϊντος 
Ἄμβουστος, ἵππον ἔχων ἐξήλασεν ἀντίος ἀνδρὶ μεγάλῳ 
καὶ καλῷ  Γαλάτῃ πολὺ ̓ προϊππεύοντι τῶν ἄλλων, ἀγνοη- 

ϑεὶς ἐν ἀρχῇ διὰ τὸ τὴν σύνοδον ὀξεῖαν γενέσϑαι καὶ τὰ 
ὅπλα περιλάμποντα τὴν ὄψιν ἀποκρύπτειν. Ὡς δ᾽ ἐπι- 

τοχρατήσας τῇ μάχῃ καὶ καταβαλὼν ἐσκύλευε τὸν ἄνϑφω- ὶ 

πον, γνωρίσας ὁ Βρέννος αὐτὸν ἐπεμαρτύρατο ϑεοὺς, 137. 
ὡς παρὰ τὰ κοινὰ καὶ νενομισμένα πᾶσιν ἀνθρώποις 
ὅσια καὶ δίκαια πρεσβευτοῦ μὲν ἥκοντος, πολέμια δὲ 
εἰργασμένου. Καταπαύσας δὲ τὴν μάχην αὐτίκα KAov- 

15 σένους μὲν εἴα χαίρειν. ἐπὶ δὲ τὴν Ῥώμην τὸν στρατὸν 
ἦγεν. Οὐ βουλόμενος δὲ δόξαι τὴν ἀδικίαν αὐτοῖς ὥσπερ — 
ἀσμένοις γεγονέναι καὶ δεομένοις προφάσεως, ἔπεμψεν — 
ἐξαιτῶν ἐπὶ τιμωρίᾳ τὸν ἄνδρα καὶ προῆγεν ἅμα σχο-- 
λαίως. 

30 XVIII. Ἐν δὲ Ῥώμῃ τῆς βουλῆς συναχϑείσης ἄλλοι τε 
πολλοὶ τοῦ Φαβίου κατηγόρουν, καὶ τῶν ἱερέων οἵ καλού- 

μενοι Φητιαλεῖς ἐνῆγον ἐπιϑειάξοντες καὶ κελεύοντες τὸ 
τῶν πεπραγμένων & ἄγος τὴν σύγκλητον εἰς ἕνα τὸν αἴ- 
τιον τρέψασαν ὑπὲρ τῶν ἄλλων ἀφοσιώσασϑαι. Tov- 

95 TOvG τοὺς Φητιαλεῖς Πομπίλιος Νομᾶς, βασιλέων ἡμερώ-- 

τατος γενόμενος καὶ δικαιότατος͵ κατέστησε φύλακας μὲν ἢ 

εἰρήνης. ἐπιγνώμονας δὲ καὶ βεβαιωτὰς αἰτιῶν. αἵ σὺν 
δίκῃ πόλεμον συνάπτουσι. Τῆς δὲ βουλῆς ἐπὶ τὸν δῆμον 
ἀνενεγκαμένης τὸ πρᾶγμα καὶ τῶν ἱερέων ὅμοια τοῦ 

80 Φαβίου κατηγορούντων, οὕτω περιὔβρισαν οἱ πολλοὶ 
τὰ ϑεῖα καὶ κατεγέλασαν, ὥστε καὶ χιλίαρχον ἀποδεῖξαι 

τὸν Φάβιον μετὰ τῶν ἀδελφῶν. Οἱ δὲ Κελτοὶ πυϑό- 
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μενοι ταῦτα καὶ χαλεπῶς φέροντες οὐδὲν ἐμποδὼν ἐἔποι-- 
οὔντο τῆς σπουδῆς. ἀλλ᾿ ἐχώρουν παντὶ τάχει" καὶ πρὸς 
τὸ πλῆϑος αὐτῶν καὶ τὴν λαμπρότητα τῆς παρασκευῆς 
καὶ βίαν καὶ ϑυμὸν ἐκπεπληγμένων τῶν διὰ μέσου, καὶ 
τήν τε χώραν ἀπολωλέναι πᾶσαν ἤδη καὶ τὰς πόλεις £U-5 
ϑὺς ἀπολεῖσθαι δοκούντων, παρ᾽ ἐλπίδας οὐδὲν ἠδίκουν 
οὐδ᾽ ἐλάμβανον ἐκ τῶν ἀγρῶν. ἀλλὰ καὶ παρὰ τὰς πό- 
λεις ἐγγὺς παρεξιόντες ἐβόων ἐπὶ τὴν Ῥώμην πορεύεσϑαι 
καὶ μόνοις πολεμεῖν Ρωμαίοις. τοὺς δ᾽ ἄλλους φίλους 
ἐπίστασϑαι. Τοιαύτῃ δὲ χρωμένων δρμῇ τῶν βαρβάρων 10 
ἐξῆγον οἵ χιλέαρχοι τοὺς Ρωμαίους ἐπὶ τὸν ἀγῶνα, πλήϑει 
μὲν οὐκ ἐνδεεῖς (ἐγένοντο γὰρ ὁπλῖται τετρακισμυρίων 
οὐκ ἐλάσσους), ἀνασκήτους δὲ τοὺς πολλοὺς καὶ τότε 
πρῶτον ἁπτομένους ὅπλων. Ἔτι δ᾽ ἐξημέλητο τὰ τῶν 
ϑεῶν αὐτοῖς οὔτε καλλιερήσασιν οὔτε μάντεις ἃ πρὸ 15 

κινδύνου καὶ μάχης εἰχὸς ἦν ἐρομένοις. Οὐδενὸς δὲ 
ἧττον ἐπετάραττὲεν ἡ πολυαρχία τὰ πραττόμενα. Καίτοι 
πρότερόν γε καὶ πρὸς ἐλάττονας ἀγῶνας εἵλοντο πολλά- 
xig μονάρχους. ovg Ζικτάτορας Καλοῦσιν, οὐκ GyvooUv- 
τες, ὅσον ἐστὶν εἰς ἐπισφαλῆ καιρὸν ὄφδλος μιᾷ χρωμέ-- 30 
vovg γνώμῃ πρὸς ἀνυπεύϑυνον ἀρχὴν ἐν χερσὶ τὴν 
δίκην ἔχουσαν εὐτακτεῖν. Οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ Κάμιλλος 
ἀγνωμονηϑεὶς ἔβλαψε τὰ πράγματα. τοῦ μὴ πρὸς χάριν 
μηδὲ κολακεύοντας ἄρχειν φοβεροῦ γενομένου. Προελ-- 
ϑόντες οὖν ἀπὸ τῆς πόλεως σταδίους ἐνενήκοντα παρὰ 95 
τὸν ᾿4λίαν ποταμὸν ηὐλίσϑησαν, οὐ πόρρω τοῦ στρατο-- 
πέδου τῷ Θύμβριδι συμφερόμενον. Ἐνταῦϑα δὲ τῶν 
βαρβάρων ἐπιφανέντων αἰσχρῶς ἀγωνισάμενοι δι᾽ ἀτα-- 
ξέαν ἐτράποντο. Καὶ τὸ μὲν ἀριστερὸν κέρας εὐθὺς 
ἐμβαλόντες εἰς τὸν ποταμὸν οἱ Κελτοὶ διέφϑειραν" τὸ 80 
δὲ δεξιὸν ὑπεχκλῖναν τὴν ἐπιφορὰν ἐκ τοῦ πεδίου πρὸς 
τοὺς λόφους ἧττον ἐξεκόπη" καὶ διεξέπεσον ἀπὸ τούτων 
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εἰς τὴν πόλιν of πολλοί. Τοῖς δ᾽ ἄλλοις, ὅσοι τῶν πολε-- 
μίων ἀπειπόντων πρὸς τὸν φόνον ἐσώϑησαν, εἰς Οὐηΐους 
αἱ φυγαὶ διὰ νυκτὸς ἦσαν, ὡς τῆς Ῥώμης οἰχομένης καὶ 
τῶν ἐκεῖ πάντων ἀπολωλότων. 

5. XIX. Ἐγένετο δ᾽ ἡ μάχη μετὰ τροπας ϑερινὰς περὶ 
τὴν πανσέληνον, ἧ καὶ πρότερον ἡμέρᾳ μέγα πάϑος συν-- 
ἔβη τὸ περὶ τοὺς Φαβίους" τριακόσιοι γὰρ ἐκ τοῦ γένους 
ἄνδρες ὑπὸ Τυρρηνῶν ἀνῃρέϑησαν. Ἐκράτησε δὲ τὴν 
ἡμέραν ἀπὸ τῆς δευτέρας ἥττης ̓ Δλιάδα μέχρι νῦν καλεῖ-- 

10σϑαι διὰ τὸν ποταμόν. Περὶ δ᾽ ἡμερῶν ἀποφράδων, εἴτε 

χρὴ τίϑεσϑαί τιναρ, εἴτε ὀρϑῶς Ἡράκλειτος ἐπέπληξει 138 
Ἡσιόδῳ τὰς μὲν ἀγαϑὰς “ποιουμένῳ , τὰς δὲ φαύ- 
λας, ὡς ἀγνοοῦντι φύσιν ἡμέρας ἁπάσης μίαν οὖσαν, 

ἑτέρωϑι διηπόρηται. Τῇ δ᾽ ὑποκειμένῃ γραφῇ τὸ μνη- 
15 μονεῦσαι παραδειγμάτων ὀλίγων ἴσως ἂν ἁρμόσειε. 

Τοῦτο μὲν τοίνυν Βοιωτοῖς Ἱἱπποδρομίου μηνὸς, ὡς δ᾽ 
᾿Αϑηναῖοι καλοῦσιν ᾿Εκατομβαιῶνος. ἱσταμένου πέμπτῃ 
δύο λαβεῖν συνέβη νίκας ἐπιφανεστάτας. αἷς τοὺς Ἕλ- 
ληνας ἠλευϑέρωσαν, "qv τε περὶ 4εὔκτρα. καὶ τὴν ἐπὶ 

20 Κερησσῷ ταύτης πρότερον ἔτεσι πλείοσιν ἢ διακοσίοις, 

ὅτε “ατταμύαν καὶ Θεσσαλοὺς ἐνίκησαν. Τοῦτο δ᾽ αὖ 
πάλιν Πέρσαι μηνὸς Βοηδρομιῶνος ἕκτῃ μὲν ἐν Μαρα-- 

ϑῶνι, τρίτῃ δ᾽ ἐν Πλαταιαῖς ἅμα καὶ περὶ Μυκάλην 11- 
τήϑησαν ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων, πέμπτῃ δὲ φϑένοντος ἐν 

25 4ρβήλοις. Οἱ [δ᾽ "] 4ϑηναῖοι καὶ τὴν περὶ Νάξον ἐνίκων 
ναυμαχίαν, ἧς Χαβρίας ἐστρατήγει, τοῦ Βοηδρομιῶνος 
περὶ τὴν πανσέληνον, ἐν δὲ Σαλαμῖνι περὶ τὰς εἰκάδας, — — 
ὡς ἡμῖν ἐν τῷ, Περὶ ἡμερῶν ἀποδέδεικται. Ἐνήνοχε ὃ ἢ 
καὶ ὁ ̓Θαργηλιὼν μὴν τοῖς βαρβάροις ἐπιδήλως ἀτυχίας" 

30 καὶ γὰρ ̓ 4λέξανδρος ἐπὶ Γρανικῷ τοὺς βασιλέως στρατη- 
γοὺς Θαργηλιῶνος ἐνίκησε, καὶ Καρχηδόνιοι περὶ Σικε-- 
λίαν ὑπὸ Τιμολέοντος ἡττῶντο τῇ ἑβδόμῃ φϑίνοντος, 

tuii. Sm ada dita pun Mn ene quM 
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περὶ ἣν δοκεῖ καὶ τὸ Ἴλιον ἁλῶναι, Θαργηλιῶνος, ὡς 
Ἔφορος καὶ Καλλισϑένης καὶ Ζαμάστης καὶ Φύλαρχος 
ἱστορήκασιν. ᾿ἀνάπαλιν δ᾽ ὁ Μεταγειτνιών, ὃν Βοιωτοὶ 
Πάνεμον καλοῦσιν, τοῖς Ἕλλησιν οὐκ εὐμενὴς γέγονε. 
Τούτου γὰρ τοῦ μηνὸς ἑβδόμῃ καὶ τὴν ἐν Κρανῶνιδ 
μάχην ἡττηϑέντες ὑπ᾽ ᾿Αντιπάτρου τελέως ἀπώλοντο, 
καὶ πρότερον ἐν Χαιρωνείᾳ μαχόμενοι πρὸς Φίλιππον 
ἠτύχησαν. Τῆς δ᾽ αὐτῆς ἡμέρας ταύτης ἐν τῶ Μετα- 
γειτνιῶνι κατὰ τὸν αὐτὸν ἐνιαυτὸν οἵ μετ᾽ ᾿Δρχιδάμου 
διαβάντες εἰς Ἰταλίαν ὑπὸ τῶν ἐκεῖ βαρβάρων διεφϑά-1ο 
ρησαν. Καρχηδόνιοι δὲ τὴν ἐνάτην φϑίνοντος ὡς τὰ 
πλεῖστα καὶ μέγιστα τῶν ἀτυχημάτων αὐτοῖς ἀεὶ φέ- 
ρουσαν παραφυλάττουσιν. Οὐκ ἀγνοῶ δ᾽ ὅτι περὶ τὸν 
τῶν μυστηρίων καιρὸν αὖϑις Θῆβαί τε κατεσκάφησαν 
ὑπὸ ᾿Δ4λεξάνδρου, καὶ μετὰ ταῦτα φρουρὰν ᾿4ϑηναῖοι 18 
Μακεδόνων ἐδέξαντο περὺ αὐτὴν τὴν εἰκάδα τοῦ Βοη- 
δρομιῶνος, ἧ τὸν μυστικὸν Ἴακχον ἐξάγουσιν. Ὁμοίως 
δὲ Ῥωμαῖοι τῆς αὐτῆς ἡμέρας πρότερον μὲν ὑπὸ Κίμ- 
βρων τὸ μετὰ Καιπίωνος ἀπέβαλον στρατόπεδον, ὕστε-- 
ρον δὲ Δευκούλλου στρατηγοῦντος ᾿Δρμενίους καὶ Τι-- 30 
γράνην ἐνίκησαν. άτταλος δ᾽ ὁ βασιλεὺς καὶ Πομπήϊος 
Μάγνος ἐν τοῖς ἑαυτῶν γενεϑλίοις ἀπέϑανον. Καὶ ὅλως 
ἐστὲ πολλοὺς ἐπ᾽ ἀμφότερα ταῖς αὐταῖς χρησαμένους 
ἀποδεῖξαι περιόδοις. ᾿Δλλὰ Ῥωμαίοις αὕτη μία τῶν 
μάλιστα ἀποφράδων ἐστὶ, καὶ δι’ αὐτὴν ἑκάστου μηνὸς 2Ὁ 
ἕτεραι δύο, τῆς πρὸς τὸ συμβὰν εὐλαβείας καὶ δεισιδαι-- 
μονίας ἐπὶ πλεῖον, ὥσπερ εἴωϑε, ῥυείσης. Ταῦτα μὲν 

οὖν ἐν τῷ Περὶ sinde Ῥωμαϊκῶν ἐπιμελέστερον διή-- 
ρηται. 

ΧΧ. Μετὰ δὲ τὴν μάχην ἐκείνην εἰ μὲν εὐθὺς ἐπηκο- 30 
λούϑησαν οἵ Γαλάται τοῖς φεύγουσιν. οὐδὲν ἂν ἐκώλυσε 
τὴν Ῥώμην ἄρδην ἀναιρεϑῆναι καὶ πάντας ἀπολέσϑαι 
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τοὺς ἐν αὐτῇ καταλειφϑέντας" τοσοῦτον οἵ φεύγοντες 

ἐνειργάξοντο δεῖμα τοῖς ὑποδεχομένοις, καὶ τοσαύτης 
πάλιν ἐνεπίμπλαντο ταραχῆς καὶ παραφροσύνης. Νυνὶ 
δ᾽ ἀπιστίᾳ τοῦ μεγέϑους ol βάρβαροι τῆς νίκης καὶ πρὸς 

5 εὐπάϑειαν ἐκ τοῦ περιχαροῦς ἅμα καὶ νεμήσεις τῶν ἕα-- 
λωκότων ἐν τῷ στρατοπέδῳ χρημάτων τραπόμενοι, τῷ 
μὲν ἐκπίπτοντι τῆς πόλεως ὄχλῳ δαστώνην φυγῆς παρέ- 
σχον, ἐλπίσαι δ᾽ ἔτι καὶ παρασκευάσασϑαι τοῖς ὑπομέ- 
νουσι. Τὴν γὰρ ἄλλην πόλιν προέμενοι τὸ Καπιτώλιον 

10 ἐφράξαντο βέλεσι καὶ διατειχίσμασιν. Ἐν πρώτοις δὲ 
τῶν ἱερῶν ἃ μὲν εἰς τὸ Καπιτώλιον ἀνεσκευάσαντο, τὸ 
δὲ πῦρ τῆς Ἑστίας αἵ παρϑένοι μετὰ τῶν ἱερῶν ἔφευγον 139 
ἁρπασάμεναι. Καίτοι τινὲς οὐδὲν εἶναι τὸ φρουρούμε- 
νον vz αὐτῶν ἕτερον ἢ πῦρ ἄφϑιτον ἱστοροῦσι, Νομᾶ 

Ιδ τοῦ βασιλέως καταστήσαντος ὡς ἀρχὴν ἁπάντων σέβε-- 
σϑαι. Κινητικώτατον γὰρ ἐν τῇ φύσει τοῦτο" κίνησις δέ 
τις ἢ σύν τινι κινήσει πάντως ἡ γένεσις" τὰ δ᾽ ἄλλα τῆς 
ὕλης μόρια ϑερμότητος ἐπιλιπούσης ἀργὰ κείμενα καὶ 
νεκχροῖς ἐοικότα ποϑεῖ τὴν τοῦ πυρὸς δύναμιν, ὡς ψυχὴν, 

20 xc προσελϑούσης ἁμῶς γέπως ἐπὶ τὸ δρᾶν τι καὶ πάσχειν 
τρέπεται. Τοῦτ᾽ οὖν ἅτε δὴ περιττὸν ἄνδρα τὸν Νομᾶν 
καὶ λόγον ἔχοντα ταῖς Μούσαις συνεῖναι διὰ σοφίαν 
ἐξοσιῶσαι καὶ φρουρεῖν ἀκοίμητον ἐν εἰκόνι τῆς τὰ 
πάντα κοσμούσης ἀϊδίου δυνάμεως. Of δὲ τὸ μὲν πῦρ, 

95 ὥσπερ παρ᾽ Ἕλλησι, πρὸ ἱερῶν αἴϑεσϑαι καϑάρσιον, 
ἄλλα δὲ τὰ ἐντὸς ἀϑέατα κρύπτεσϑαι πᾶσι. πλὴν ταύ-- 
ταις ταῖς παρϑένοις, ἃς Ἑστιάδας ἐπονομάξουσι. Καὶ 
πλεῖστος μὲν λόγος κατεῖχε τὸ Τρωϊκὸν ἐκεῖνο Παλλά- 
διον ἀποκεῖσϑαι δι᾽ Αἰνείου κομισϑὲν εἰς Ἰταλέαν " εἰσὶ 

30 δ᾽ οἵ τὰ Σαμοϑράκια μυϑολογοῦντες Δάρδανον μὲν εἰς 
Τροίαν ἐξενεγκάμενον ὀργιάσαι καὶ καϑιερῶσαι κτί- 
σαντα τὴν πόλιν, Αἰνείαν δὲ περὶ τὴν ἅλωσιν ἐκκλέ- 

1 
3 
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vevra διασῶσαι μέχρι τῆς ἐν Ἰταλίᾳ κατοικήσεως. Ol 
δὲ προσποιούμενοι πλέον ἐπίστασϑαί τι περὶ τούτων 
δύο φασὶν οὐ μεγάλους ἀποκεῖσθαι πίϑους, ὧν τὸν μὲν 
ἀνεῳγότα καὶ κενὸν, τὸν δὲ πλήρη καὶ xavacsóquacué- 
vov, ἀμφοτέρους δὲ ταῖς παναγέσι μόναις παρϑένοις 
ὁρατοὺς εἶναι. Ἄλλοι δὲ τούτους διεψεῦσϑαι νομίζουσι 
τῷ τὰ πλεῖστα τῶν ἱερῶν τότε τὰς κόρας ἐμβαλούσας εἰς 
πέϑους δύο κρύψαι κατὰ γῆς ὑπὸ τὸν νεὼν τοῦ Κυρίνου, 
καὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ἔτι καὶ νῦν τῶν Πιϑίσκων φέρε-- 
σϑαι τὴν ἐπωνυμίαν. 10 

XXL Τὰ δὲ κυριώτατα καὶ μέγιστα τῶν ἱερῶν αὗται 
λαβοῦσαι φυγῇ παρὰ τὸν ποταμὸν ἐποιοῦντο τὴν ἀπο-- 
χώρησιν. Ἐνταῦϑα Δεύκιος ᾿4λβῖνος ἀνὴρ δημοτικὸς ἐν 
τοῖς φεύγουσιν ἔτυχε τέκνα νήπια καὶ γυναῖκα μετὰ 
χρημάτων ἀναγκαίων ἐφ᾽ ἁμάξης ὑπεκκομίζων. Ὥς δ᾽ 15 
εἶδε τὰς παρϑένους ἐν τοῖς κόλποις φερούσας τὰ τῶν 
ϑεῶν ἵερὰ θεραπείας ἐρήμους παραπορευομένας καὶ 
κακοπαϑούσας, ταχὺ τὴν γυναῖκα μετὰ τῶν παίδων καὶ 
τῶν χρημάτων καϑελὼν ἀπὸ τῆς ἁμάξης ἐκείναις παρέ- 
δωκεν ἐπιβῆναι καὶ διαφυγεῖν εἴς τινα τῶν Ἑλληνίδων 30 
πόλεων. Τὴν μὲν οὖν ᾿Δλβίνου πρὸς τὸ ϑεῖον εὐλάβειαν 
καὶ τιμὴν ἐν τοῖς ἐπισφαλεστάτοις καιροῖς ἐκφανῆ γενο-- 
μένην οὐκ ἄξιον ἦν ἀμνημόνευτον παρελϑεῖν. Οἱ δὲ 
τῶν ἄλλων ϑεῶν ἱερεῖς οἵ τε γηραιοὶ τῶν ὑπατικῶν καὶ 
ϑριαμβικῶν ἀνδρῶν τὴν μὲν πόλιν ἐκλιπεῖν οὐχ ὑπέ- 30 
μεῖναν. ἱερὰς δὲ καὶ λαμπρὰς ἀναλαβόντες ἐσθῆτας, ἐξη-- 
γουμένου Φαβίου τοῦ ἀρχιερέως͵ ἐπευξάμενοι τοῖς ϑεοῖς, 
ὡς ἑαυτοὺς ὑπὲρ τῆς πατρίδος τῷ δαίμονι καϑιεροῦντες, 
ἐπὶ τῶν ἐλεφαντίνων δίφρων ἐν ἀγορᾷ καϑῆντο κεκο-- 
σμημένοι, τὴν ἐπιοῦσαν τύχην ὑπομένοντες. ; 30 

XXII Τρίτῃ δ᾽ ἀπὸ τῆς μάχης ἡμέρᾳ παρῆν ὃ Bo£v- 
νος ἄγων ἐπὶ τὴν πόλιν τὸ στράτευμα: καὶ τάς τε πύλας 

PLUT. viT. I. 1 
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εὑρὼν ἀνεῳγμένας καὶ và τείχη φυλάκων ἔρημα, πρῶτον 
μὲν ἔδεισεν ἐνέδραν καὶ δόλον, ἀπιστῶν οὕτω παντά- 
πασιν ἀπειρηκέναι τοὺς Ῥωμαίους. Ἐπεὶ δ᾽ ἔγνω τὸ 
ἀληϑές, εἰσελάσας διὰ τῆς Κολλίνης πύλης εἷλε την 

5 Ῥώμην ἑξήκοντα καὶ τριακοσίων ἐτῶν πλείονα βραχὺ 
χρόνον ἀπὸ τῆς κτίσεως ἔχουσαν. εἴ τῷ πιστὸν ἀποσώ-- 

ξεσϑαί τινα τῶν χρόνων ἀκρίβειαν, οἷς καὶ περὶ νεωτέ- 
ρῶν ἄλλων ἀμφισβήτησιν. ἡ σύγχυσις ἐκείνη παρέσχε. 
Τοῦ μέντοι πάϑους αὐτοῦ καὶ τῆς ἁλώσεως ἔοικεν ἀμυ-- 

᾿ 

10 δρά τις εὐθὺς εἰς τὴν Ελλάδα φήμη διελϑεῖν. Ἡρακλεί- 140 
δης γὰρ ὁ Ποντικὸς οὐ πολὺ τῶν Xoóvav ἐκείνων ἀπο-- 
λειπόμενος ἐν τῷ Περὶ ψυχῆς συγγφάμματί φησιν ἀπὸ 
τῆς ἑσπέρας λόγον κατασχεῖν. ὡς στρατὸς ἐξ ὙὝπερβο- 
ρέων ἐλϑὼν ἔξωϑεν ἡρήκοι πόλιν Ἑλληνίδα Ῥώμην, ἐκεῖ 

15 που κατῳκημένην περὶ τὴν μεγάλην ϑάλασσαν. Οὐκ ἂν 

οὖν ϑαυμάσαιμι μυϑώδη καὶ πλασματίαν ὄντα τὸν Ἡρα- 

κλείδην ἀληϑεῖ λόγῳ τῷ περὶ τῆς ἁλώσεως ἐπικομπάσαι 

τοὺς Ὑπερβορέους καὶ τὴν μεγάλην ϑάλατταν. ἰἌφιστο- 

τέλης δὲ ὁ φιλόσοφος τὸ μὲν ἁλῶναι τὴν πόλιν ὑπὸ Κελ- 

90τῶν ἀκφιβῶς δῆλός: ἐστιν ἀκηκοώς, τὸν δὲ σώσαντα Acv- 

κιον εἶναί φησιν" ἦν δὲ Μάρκος, οὐ A4cUxiog, ὁ Κάμιλ- 

λος. ᾿Δλλὰ ταῦτα μὲν εἰκασμῷ λέλεκται. Κατασχὼν δὲ 

τὴν Ῥώμην ὃ ὃ Βρέννος τῷ μὲν Καπιτωλίῳ φρουρὰν περι- 

ἔστησεν, αὐτὸς δὲ καταβαίνων δι᾽ ἀγορᾶς ἐθαύμαξε τοὺς 
35 προκαϑημένους ἄνδρας ἐν κόσμῳ καὶ σιωπῇ ϑεώμενος, 

ὡς οὔϑ᾽ ὑπεξανέστησαν ἐπιόντων πολεμίων οὔτ᾽ ὄψιν ἢ 
χρόαν ἔτρεψαν, ἀλλὰ ῥαϑύμως καὶ ἀδεῶς ἐγκεκλιμένοι 
τοῖς σκίπωσιν. οὗς ἔφερον, καὶ προσβλέποντες ἀλλήλοις 
ἡσύχαζον. Ἦν οὖν ϑαῦμα τοῖς Γαλάταις πρὸς τὴν ἀτο- 

30 πέαν, καὶ πολὺν χρόνον ὀκνοῦντες ἅψασϑαι καὶ προσελ-- 
ϑεῖν ὡς κρείττοσι διηπόρουν. Ἐπεὶ δὲ τολμήσας τις ἐξ 
αὐτῶν ἐγγὺς παρέστη Παπειρίῳ Μάρκῳ καὶ προσαγαγὼν 
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τὴν χεῖρα πράως ἥψατο τοῦ γενείου καὶ κατῆγε τὴν ὑπή- 

νὴν βαϑεῖαν οὖσαν. ὁ μὲν Παπείριος τῇ βακτηρίᾳ τὴν 

κεφαλὴν αὐτοῦ πατάξας συνέτριψεν, ὁ δὲ βάρβαρος σπα- 

σάμενος τὴν μάχαιραν ἀπέχτεινεν ἐκεῖνον. Ἐπ δὲ τούτου 
καὶ τοὺς λοιποὺς ἀνήρουν προσπεσόντες, καὶ τῶν ἄλλων " 

ὅσοις ἐπιτύχοιεν διεχρῶντο, καὶ τὰς οἰκέας ἐπόρϑουν ἐφ᾽ 

ἡμέρας πολλὰς ἄγοντες καὶ φέροντες, εἶτα κατεπίμπρα- 

σαν καὶ κατέσκαπτον ὀργιξόμενοι τοῖς ἔχουσι τὸ Καπι- 
TOÀLOV , ὅτι καλούντων αὐτῶν οὐχ ὑπήκουον. ἀλλὰ καὶ 

προσβάλλουσι πληγὰς ἔδοσαν ἀπὸ τοῦ διατειχίσματος 10 
ἀμυνόμενοι. Διὰ ταῦτα μὲν οὖν ἐλυμήναντο τὴν πόλιν 
καὶ προσδιέφϑειραν τοὺς ἁλισκομένους, ὁμοίως μὲν 
ἄνδρας καὶ γυναῖκας. ὁμοίως δὲ πρεσβύτας καὶ παῖδας. 

ΧΧΠΙ. Τῆς δὲ πολιορκέας μῆκος λαμβανούσης ἐπι- 
σιτισμοῦ τοῖς Γαλάταις ἔδει" καὶ διελόντες ἑαυτοὺς of15 

μὲν τῷ βασιλεῖ παραμένοντες ἐφρούρουν τὸ Καπιτώλιον, 
οἵ δὲ τὴν χώραν περιϊόντες ἐλεηλάτουν. καὶ τὰς κώμας 
ἐπόρϑουν προσπίπτοντες. οὐχ ὁμοῦ πάντες, ἄλλοι δ᾽ 

ἄλλῃ καϑ᾽ ἡγεμονίας καὶ συντάγματα, τῷ μέγα φρονεῖν 
ὑπὸ τῶν εὐτυχημάτων καὶ δεδιέναι μηδὲν ἀποσκιδνά-- 20 
μενοι. Τὸ δὲ πλεῖστον αὐτῶν καὶ μάλιστα συντεταγμέ-- 
vov ἐχώρει πρὸς τὴν ᾿Δρδεατῶν πόλιν, ἐν ἧ διέτριβε 
Κάμιλλος ἀργῶν ταῖς πράξεσι μετὰ τὴν φυγὴν καὶ ἰδιω-- 
τεύων. ἐλπίδας δὲ λαμβάνων καὶ διαλογισμοὺς οὐχὶ τὸ 
λαϑεῖν καὶ διαφυγεῖν τοὺς πολεμίους ἀγαπῶντος ἀνδρός, 25 
ἀλλ ὅπως, εἰ παραγένοιτο καιρός. ἀμυνεῖται σκοποῦν-- 
τος. ZÍiÓ καὶ τοὺς ᾿4ρδεάτας ὁρῶν πλήϑει μὲν ἱκανοὺς 
ὄντας. ἐνδεεῖς δὲ τόλμης δι᾽ ἀπειρίαν καὶ μαλακίαν τῶν 
στρατηγῶν. ἐνέβαλε λόγον εἰς τοὺς νέους πρῶτον, ὡς 
οὐ χρὴ τὴν Ῥωμαίων ἀτυχίαν ἀνδρείαν Κελτῶν νομίξειν, 80 
οὐδ᾽ ἃ κακῶς φρονήσασι συνέβη παϑεῖν ἐκείνοις ἔργα 
τῶν οὐδὲν εἰς τὸ νικῆσαι παρασχόντων. ἀλλὰ τύχης ἐπέ- 

18} 
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δειξιν ἡγεῖσϑαι. Καλὸν μὲν οὖν εἶναι καὶ δια κινδύνων 
ἀπώσασϑαι πόλεμον ἀλλόφυλον καὶ βαρβαρικόν, ᾧ τοῦ 
κρατεῖν πέρας, ὥσπερ τῷ πυρὶ, διαφϑαρῆναι τὸ νικώ-- 
μδνον" οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ϑαρροῦσι καὶ προϑυμουμένοις 

βαὐτοῖς ἀκίνδυνον ἐν καιρῷ τὴν νίκην παρέξειν. Τού- 
τους τοὺς λόγους τῶν νέων δεξαμένων ἐπὶ τοὺς ἄρχον-- 
τας ἤει καὶ τοὺς προβούλους τῶν ᾿Δρδεατῶν ὁ Κάμιλλος. 141 
Ὡς δὲ κἀκείνους συνέπεισεν, ὥπλισε τοὺς ἐν ἡλικέα πάν-- 
τας καὶ συνεῖχε τοῦ τείχους ἐντός, ἀγνοεῖσϑαι βουλόμενος 

10 ὑπὸ τῶν πολεμίων ἐγγὺς ὄντων. Ἐπεὶ δὲ τὴν χώραν (z- 
πασάμενοι καὶ βαρεῖς ὄντες ὑπὸ πλήϑους τῶν ἀγομένων 
καὶ φερομένων ἀμελῶς καὶ ὀλιγώρως ἐν τῷ πεδίῳ κατε-- 
στρατοπέδευσαν, ἐκ δὲ τούτου νὺξ ἐπῆλθε μεϑύουσιν 
αὐτοῖς καὶ σιωπὴ κατέσχε τὸ στρατόπεδον, πυϑόμενος 

Ἰδταῦτα παρὰ τῶν κατασκόπων ὁ Κάμιλλος ἐξῆγε τοὺς 
"Agüskvag: καὶ διελϑὼν καϑ' ἡσυχίαν τὸν μεταξὺ τόπον 
περὶ μέσας νύχτας προσέμιξε τῷ χάρακι κραυγῇ τε 
χρώμενος πολλῇ καὶ ταῖς σάλπιγξι πανταχόϑεν ἐκτα- 
φάττων ἀνθρώπους κακῶς ὑπὸ μέϑης καὶ μόλις ἐκ τῶν 

40 ὕπνων ἀναφέροντας πρὸς τὸν ϑόρυβον. Ὀλίγοι μὲν οὖν 
ἀνανήψαντες ἐν τῷ φόβῳ καὶ διασκευασάμενοι τοὺς περὶ 
τὸν Κάμιλλον ὑπέστησαν, ὥστ᾽ ἀμυνόμενοι πεσεῖν" τοὺς 
δὲ πλείστους ἔτι κρατουμένους ὕπνῳ καὶ οἴνῳ καταλαμ-- 

βάνοντες ἀνόπλους ἔκτεινον. Ὅσοι δὲ νυκτὸς ἀπέδρασαν 
25dx τοῦ χάρακος οὐ πολλοὶ, τούτους μεϑ᾽ ἡμέραν σπο- 

ράδας ἐν τῇ χώρᾳ διαφερομένους ἐπελαύνοντες ἱππεῖς 
διέφϑειρον. 

XXIV. Ἡ δὲ φήμη ταχὺ διαγγέλλουσα τὴν πρᾶξιν ἐπὶ 
τὰς πόλεις ἐξεκαλεῖτο πολλοὺς τῶν ἐν ἡλικίᾳ συνισταμέ-- 

ϑύνους, μάλιστα δὲ Ῥωμαίων ὅσοι διαφυγόντες ἐκ τῆς ἐπ᾽ 
AM μάχης ἐν Οὐηζοις ἦσαν" καὶ ὠδύροντο κατὰ σφᾶς 
αὐτοὺς. ..Οἷον ἡγεμόνα τῆς Ῥώμης ὁ δαίμων ἀφελόμενος 
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"Agüsdrag ἐκόσμησε τοῖς Καμέλλου κατορϑώμασιν, ἡ δὲ 
γειναμένη καὶ ϑρέψασα τοιοῦτον ἄνδρα πόλις οἴχεται καὶ 
ἀπόλωλεν. Ἡμεῖς δ᾽ ἀπορίᾳ στρατηγῶν ἀλλότρια τείχη 
περιβαλόμενοι καϑήμεϑα προέμενοι τὴν Ἰταλίαν. Φέρε, 
πέμψαντες ᾿ἀρδεάτας ἀπαιτῶμεν τὸν ἑαυτῶν στρατηγόν,ὅ 
ἢ λαβόντες αὐτοὶ τὰ ὅπλα πρὸς ἐκεῖνον βαδίξωμεν - οὐκέτι 
γάρ ἐστι φυγὰς οὐδ᾽ ἡμεῖς πολῖται πατρίδος οὐκ οὔσης, 
ἀλλὰ κρατουμένης ὑπὸ τῶν πολεμίων." Ταῦτ᾽ ἔδοξε καὶ 
πέμψαντες ἐδέοντο τοῦ Καμίλλου δέχεσϑαι τὴν ἀρχήν. 
Ὁ δὲ οὐκ ἔφη πρότερον ἢ τοὺς ἐν τῷ Καπιτωλίῳ πολίτας 10 
ἐπιψηφίσασϑαι κατὰ τὸν νόμον. Ἐκείνους γὰρ ἡγεῖσϑαι 
πατρίδα σωξομένους, καὶ κελεύουσι μὲν ὑπακούειν προ- 
ϑύμως. ἀκόντων δὲ μηδὲν πολυπραγμονήσειν. Τῆς μὲν 
οὖν εὐλαβείας καὶ καλοκαγαϑίας τὸν Κάμιλλον ἐθαύ- 

μασαν. Ἦν δ᾽ ἀπορία τοῦ ταῦτα διαγγελοῦντος εἰς τὸ 1ᾶ 
Καπιτώλιον: μᾶλλον δ᾽ ὅλως ἀδύνατον ἐδόκει τῶν zo- 
λεμίων ἐχόντων τὴν πόλιν ἄγγελον εἰς τὴν ἀκρόπολιν 
παρελϑεῖν. 

XXV. Ἦν δέ τις ἐν τοῖς νέοις Πόντιος Κομίνιος τῶν 

μέσων κατὰ γένος πολιτῶν, δόξης δὲ καὶ τιμῆς ἐραστής 30 
οὗτος ὑπέστη τὸν ἄϑλον ἑκούσιος. Καὶ γράμματα μὲν 
οὐκ ἔλαβε πρὸς τοὺς ἐν τῷ Καπιτωλίῳ, μὴ ληφϑέντος 
αὐτοῦ φωράσωσιν oi πολέμιοι δι᾽ αὐτῶν τοῦ Καμίλλου 
τὴν διάνοιαν, ἐσθῆτα δὲ φαύλην ἔχων καὶ φελλοὺς vx 
αὐτῇ κομίζων τὴν μὲν ἄλλην ὁδὸν ἡμέρας ἀδεῶς διῆλθεν, 25 
ἐγγὺς δὲ τῆς πόλεως γενόμενος ἤδη σκοταῖος, ἐπεὶ κατὰ 
γέφυραν οὐκ ἦν τὸν ποταμὸν περᾶσαι τῶν βαρβάρων 
παραφυλαττόντων, τὴν μὲν ἐσθῆτα τῇ κεφαλῇ περι- 

σπειράσας οὐ πολλὴν οὐδὲ βαρεῖαν, τοῖς δὲ φελλοῖς 
ἐφεὶς τὸ σῶμα καὶ συνεπικουφίξζων τῷ περαιοῦσϑαι 80 
πρὸς τὴν πόλιν ἐξέβη. Καὶ παραλλάττων ἀεὶ τοὺς ἐγρη-- 
γορότας. τοῖς φέγγεσι καὶ τῷ ϑορύβῳ τεχμαιφόμενος, 
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ἐβάδιξε πρὸς τὴν Καρμεντίδα πύλην, ἣ πλείστην εἶχεν 
ἡσυχίαν, καὶ μάλιστα κατ᾽ αὐτὴν ὄρϑιος 0 τοῦ Καπιτω- 
λίου λόφος ἀνέστηκε καὶ πέτρα κύκλῳ πολλὴ καὶ τραχεῖα 
περιπέφυκε" δι’ ἧς ἀνέβη λαϑὼν καὶ προσέμιξε τοῖς 

φυλάττουσι τὸ διατείχισμα χαλεπῶς καὶ μόλις κατὰ TO 
λαγαρώτατον. ᾿Δσπασάμενος δὲ τοὺς ἄνδρας καὶ φράσας 
ἑαυτὸν ἐξ ὀνόματος, ἀναληφϑεὶς ἐχώρει πρὸς τοὺς ἐν 
τέλει τῶν Ῥωμαίων. Ταχὺ δὲ συγκλήτου γενομένης 142 
παρελϑὼν τήν τε νίκην ἀπήγγειλε τοῦ Καμίλλου πρό- 

τΙοτέρον οὐ πυϑομένοις͵ καὶ τὰ δοκοῦντα τοῖς στρατιώταις 

διηγεῖτο" καὶ παρεκάλει τῷ Καμίλλῳ βεβαιῶσαι τὴν ἀρ-- 
χὴν, ὡς μόνῳ πεισομένων ἐκείνῳ τῶν ἔξω πολιτῶν. Οἱ 
δ᾽ ἀκούσαντες καὶ βουλευσάμενοι τόν τε Κάμιλλον ἀπο- 
δεικνύουσι δικτάτορα, καὶ τὸν Πόντιον αὖϑις ἀποπέμ-- 

15 πουσι τὴν αὐτὴν ὁδὸν ὁμοίως ἀγαϑῇ τύχῃ χρησάμενον. 
Ἔλαϑε γὰρ τοὺς πολεμίους καὶ τὰ παρὰ τῆς βουλῆς 
ἀπήγγειλε τοῖς ἔξω ἱΡωμαίοις. 

XXVI. Ἐκείνων δὲ δεξαμένων προϑύμως ἀφικόμενος 
ὁ Κάμιλλος ἤδη μὲν ἐν ὅπλοις δισμυρίους κατέλαβε, 

90 πλείονας δὲ συνῆγεν ἀπὸ τῶν συμμάχων καὶ παρεσκευ-- 
ἄξετο πρὸς τὴν ἐπίϑεσιν. [Οὕτω μὲν ἡρέϑη δικτάτωρ ὁ 
Κάμιλλος τὸ δεύτερον καὶ πορευϑεὶς εἰς Οὐηΐους ἐνέ- 
τυχε τοῖς στρατιώταις καὶ συνῆγε πλείους ἀπὸ τῶν συμ-- 

μάχων ὡς ἐπιϑησόμενος τοῖς πολεμίοις.) Ἐν δὲ τῇ Ῥώμῃ 
45 τῶν βαρβάρων τινὲς ἐκείνῃ κατὰ τύχην παρεξιόντες, ἡ διὰ 

νυχτὸς ὁ Πόντιος προσέβη τῷ Καπιτωλίῳ, καταμαϑόντες 
πολλαχῆ μὲν ἴχνη ποδῶν καὶ χειρῶν, ὡς ἀντελαμβάνετο 
καὶ περιεδράττετο, πολλαχῆ δὲ τῶν ἐπιπεφυκότων τοῖς 
κρημνοῖς ἀποτριβὰς καὶ περιολισϑήσεις τῶν γεωδῶν, 

80 φράξουσι τῷ βασιλεῖ. Κἀκεῖνος ἐπελϑὼν καὶ ϑεασάμε- 
vog τότε μὲν ἡσύχαξεν, ἑσπέρας δὲ τοὺς ἐλαφροτάτους 
τοῖς σώμασι καὶ πεφυκότας ὀρειβατεῖν μάλιστα τῶν Κελ- 
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τῶν συναγαγών... Τὴν μὲν 000v* εἶπεν ,quiv ἐφ᾽ éxv- 
τοὺς ἀγνοουμένην οἱ πολέμιοι δεικνύουσιν ὡς οὔτ᾽ ἀπό- 
gevrog οὔτε ἄβατος ἀνθρώποις ἐστίν, αἰσχύνη δὲ πολλὴ 
τὴν ἀρχὴν ἔχοντας ἐλλείπειν πρὸς τὸ τέλος καὶ προέσϑαι 
τὸν τόπον ὡς ἀνάλωτον, αὐτῶν τῶν πολεμίων 1 ληπτός 5 
ἐστι διδασκόντων. Ἧι γὰρ ἑνὶ προσβῆναι ῥάδιον, οὐδὲ 
πολλοῖς καϑ' ἕνα δύσκολον. ἀλλὰ καὶ δώμη καὶ βοήϑεια 
πολλὴ μετ᾽ ἀλλήλων ἐπιχειροῦσι. ΖΔιωρεαὶ δὲ καὶ τιμαὶ 
πρέπουσαι τῆς ἀνδραγαϑίας ἑκάστῳ δοϑήσονται."“ 

XXVII. Τοιαῦτα τοῦ βασιλέως διαλεχϑέντος ὑπέ- 10 
στησαν οἵ Γαλάται προϑύμως, καὶ περὶ μέσας νύκτας 
ἐπιβάντες ἅμα πολλοὶ τῆς πέτρας ἐχώρουν ἄνω μετὰ 
σιωπῆς, ἐμφυόμενοι τοῖς χωρίοις ἀποτόμοις οὖσι καὶ 
χαλεποῖς, οὐ μὴν ἀλλὰ μᾶλλον ἢ προσεδοκήϑη πειρω-- 
μένων αὐτῶν προσιεμένοις καὶ παρείκουσιν, ὥστε τοὺς 15 
πρώτους ἁψαμένους τῶν ἄκρων καὶ διασκευασαμένους 
ὅσον οὐκ ἤδη τοῦ προτειχίσματος ἄπτεσϑαι καὶ τοῖς 
φύλαξιν ἐπιχειρεῖν κοιμωμένοις" ἤσϑετο γὰρ οὔτ᾽ ἄν- 
ϑρῶπος οὔτε κύων. AAA χῆνες ἦσαν ἱεροὶ περὶ τὸν 

νεὼν τῆς Ἥρας τρεφόμενοι τὸν ἄλλον χρόνον ἀφϑόνως, 30 

τότε δὲ τῶν σιτίων ἤδη γλίσχρως καὶ μόλις αὐτοῖς διαρ-- 
κούντων ἀμελούμενοι κακῶς ἔπραττον. Ἔστι μὲν οὖν 
καὶ φύσει πρὸς αἴσϑησιν ὀξὺ καὶ ψοφοδεὲς τὸ ξῷον" 
ἐκεῖνοι δὲ καὶ διὰ λιμὸν ἀγρυπνητικοὶ καὶ ϑορυβώ- 
δεις γεγονότες ταχὺ τὴν ἔφοδον ἤσϑοντο τῶν Γαλα- 35 
τῶν, καὶ “μετὰ δρόμου καὶ κλαγγῆς φερόμενοι πρὸς «v- 
τοὺς ἐπήγειραν ἅπαντας. ἤδη καὶ τῶν βαρβάρων διὰ τὸ 
μὴ λανθάνειν ἀφειδούντων ϑορύβου καὶ βιαιότερον ἐπι-- 

τιϑεμένων. ᾿Δφρπάσαντες οὖν ὑπὸ σπουδῆς ᾧ τις ἕκαστος 
ὕπλῳ προσετύγχανεν, ἐκ τοῦ παρόντος ἐβοήϑουν. Πάν-- 30 
τῶν δὲ πρῶτος Μάλλιος. ἀνὴρ ὑπατικὸς, τό τε σῶμα 
θῳμαλέος καὶ φρονήματι ψυχῆς ἐπιφανής, ἀπαντήσας 
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δυσὶν ὁμοῦ τῶν πολεμίων τοῦ uiv ἔφϑασε διηρμένου 
κοπίδα τῷ ξίφει τὴν δεξιὰν ἀποκόψας, τὸν δὲ τῷ ϑυρεῶ 
πατάξας εἰς τὸ πρόσωπον ἔωσεν ὀπίσω κατὰ τῆς πέ- 
τρας. Ἐπιστὰς δὲ τῷ τείχει μετὰ τῶν συνδραμόντων xal 

s γενομένων περὶ αὐτὸν ἀπέστρεψε τοὺς ἄλλους, οὔτε πολ- 
λοὺς ἄνω γενομένους οὔτε πράξαντάς τι τῆς τόλμης 
ἄξιον. Οὕτω δὲ τὸν κένδυνον ἐκφυγόντες ἅμ᾽ ἡμέρᾳ 148 
τὸν μὲν ἄρχοντα τῶν φυλάκων ἔρριψαν εἰς τοὺς πολε- 
μίους κατὰ τῆς πέτρας. τῷ δὲ Μαλλίῳ τῆς νίκης ἀριστεῖα 

ιοπρὸς τιμὴν μεγάλην μᾶλλον ἢ yos(av ψηφισάμενοι συν-- 
ἤνεγκαν ὅσον ἡμέρας ἕκαστος ἐλάμβανεν εἰς τροφὴν, 
σίτου μὲν ἡμίλιτρον ἐπιχωρίου (οὕτω γὰρ καλοῦσιν 
αὐτὸ), οἴνου δὲ κοτύλης Ἑλληνικῆς τέταρτον. 

XXVIII. 'Ex τούτου τὰ τῶν Κελτῶν ἦν ἀϑυμότερα. 
15 Καὶ γὰρ ἐπιτηδείων ἐσπάνιξον εἰργόμενοι προνομῆς 
φόβῳ τοῦ Καμίλλου, καὶ νόσος ὑποικούρησεν αὐτοὺς ἐν 
νεκρῶν πλήϑει χύδην καταβεβλημένων σκηνοῦντας 

ἐν ἐρειπίοις, τό τε βάϑος τῆς τέφρας ἀέρα ξηρότητι 

καὶ δριμύτητι φαῦλον ὑπὸ πνευμάτων καὶ καυμάτων 
99 ἀναϑυμιώσης ἐλυμαίνετο τὰ σώματα διὰ τῆς ἀναπνοῆς. 

Μάλιστα δ᾽ ἡ μεταβολὴ τῆς συντρόφου διαίτης ἐκ τόπων 
σκιερῶν καὶ ϑέρους καταφυγὰς ἀλύπους ἐχόντων ἐμβα-- 
λόντας εἰς χώραν ταπεινὴν καὶ κεκραμένην ἀφυῶς πρὸς 
τὸ μετόπωρον ἐκίνησεν αὐτούς, ἥτε πρὸς τῷ Καπιτωλίῳ 

ο5 χαϑέδρα καὶ σχολὴ γενομένη χρόνιος. Ἕβδομον γὰρ 
ἐκεῖνον οἰκούρουν μῆνα πολιορκοῦντες. Ὥστε φϑορὰν 
εἶναι πολλὴν ἐν τῷ στρατοπέδῳ καὶ μηδὲ ϑάπτεσϑαι διὰ 
πλῆϑος ἔτι τοὺς ἀποϑνήσκοντας. Οὐ μὴν περὶ τοῦτο τὰ 
πράγματα βελτίω τοῖς πολιορκουμένοις ἦν. Ἐπέτεινε 

80γὰρ ὁ λιμός͵ ἥ τε τῶν περὶ Κάμιλλον ἄγνοια παρεῖχε 
δυσϑυμίαν οὐδεὶς γὰρ ἐφοίτα παρ᾽ αὐτῶν διὰ τὸ φοον 
ρεῖσϑαι τὴν πόλιν ἀκριβῶς ὑπὸ τῶν βαρβάρων. Ὅϑεν 
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οὕτω πράττουσιν ἀμφοτέροις ἐγένοντο συμβατικοὶ λόγοι 
διὰ τῶν προφυλάκων τὸ πρῶτον ἀλλήλοις ἐντυγχανόν-- 
των᾿ εἶτα, ὡς ἔδοξε τοῖς κρατίστοις. συνελϑόντος εἰς λύ-- 
γους Βρέννῳ Σουλπικίου τοῦ χιλιάρχου τῶν Ῥωμαίων, 
ὡμολογήϑη τοὺς μὲν χιλίας λίτρας χρυσίου καταβαλεῖν, 5 
τοὺς δὲ λαβόντας ἐκ τῆς πόλεως αὐτέκα καὶ τῆς χώρας 
ἀναχωρεῖν. Ἐπὶ τούτοις γενομένων ὅρκων καὶ τοῦ yov- 
σίου κομισϑέντος, τῶν δὲ Κελτῶν περὶ τὸν σταϑμὸν 
ἀγνωμονούντων κρύφα τὸ πρῶτον. εἶτα καὶ φανερῶς 
ἀφελκόντων καὶ διαστρεφόντων τὴν ῥοπήν, ἠγανάκτουν 10 
o£ Ῥωμαῖοι πρὸς αὐτούς. Ὁ δὲ Βρέννος οἷον ἐφυβρίζων 
καὶ καταγελῶν ἀπολυσάμενος τὴν μάχαιραν ἅμα καὶ τὸν 

ξωστῆρα προσέϑηκε τοῖς σταϑμοῖς. Πυνϑανομένου ὃὲ 

τοῦ Σουλπικίου... Τί τοῦτο; ““,., Τί γὰρ ἄλλο“. εἶπεν .. ἢ 
τοῖς νενικημένοις ὀδύνη ;““ τοῦτο μὲν οὖν ἤδη παροι- 15 
μιώδης λόγος γέγονε. Τῶν δὲ Ῥωμαίων οἵ μὲν ἠγανά- 
κτουν καὶ τὸ χρυσίον ᾧοντο δεῖν λαβόντας αὖϑις ἀπιέναι 
καὶ τὴν πολιορκίαν ὑπομένειν " οἵ δὲ συγχωρεῖν ἐκέλευον 
ἀδικουμένους μέτρια, καὶ μὴ τῷ πλέον διδόναι προσλογί- 
ξεσϑαι τὸ αἰσχρόν, αὐτό γε τὸ δοῦναι διὰ τὸν καιρὸν οὐ 90 
καλῶς ἀλλ᾿ ἀναγκαίως ὑπομένοντας. 

ΧΧΙΧ. Οὔσης δὲ περὶ τούτων πρός τε τοὺς Κελτοὺς 
καὶ πρὸς αὑτοὺς διαφορᾶς ἄγων τὸν στρατὸν ὁ Κάμιλλος 
ἐν ταῖς πύλαις ἦν" καὶ πυϑόμενος τὰ γινόμενα τοὺς ἄλ-- 
λους ἐκέλευσεν ἐν τάξει καὶ σχέδην ἐπακολουϑεῖν. αὐτὸς 95 
δὲ μετὰ τῶν ἀρίστων ἐπειγόμενος εὐϑὺς ἐπορεύετο πρὸς 
τοὺς Ῥωμαίους. Διαστάντων δὲ πάντων καὶ δεξαμένων 
αὐτὸν ὡς αὐτοχράτορα κόσμῳ καὶ σιώπῇ, τὸ uiv χρυ- 
σίον ἄρας ἀπὸ τοῦ ξυγοῦ τοῖς ὑπηρέταις ἔδωκε, τὸν δὲ 
ξυγὸν καὶ τὰ σταϑμὰ τοὺς Κελτοὺς λαβόντας ἀποχωρεῖν 30 
ἐκέλευσεν εἰπών, ὡς σιδήρῳ πάτριόν ἐστι Ῥωμαίοις. οὐ 
χρυσῷ τὴν πατρίδα σώξειν. ᾿4γανακτοῦντος δὲ rov 
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Boévvov καὶ φάσκοντος αδικεῖσϑαι λυομένης τῆς ὁμο- 
Aoyíag , ἀντεῖπε μὴ νομίμως γεγονέναι μηδὲ κυρίας εἶναι 
τὰς συνθήκας" ἤδη γὰρ αὐτοῦ δικτάτορος ἡρημένου καὶ 
μηδενὸς ἄρχοντος ἑτέρου νόμῳ πρὸς οὐκ ἔχοντας ἐξου-- 

δ σίαν ὁμολογηϑῆναι. Νυνὶ δὲ χρῆναι λέγειν εἴ τι βού- 
λονται" νόμῳ γὰρ ἥκειν κύριος γεγονὼς συγγνώμην τὲ 
δεομένοις δοῦναι καὶ δίκην, εἰ μὴ μετανοοῦσιν, ἐπυϑεῖναι 

τοῖς αἰτέοις. Πρὸς ταῦτα ϑορυβηϑεὶς ὃ Βρέννος ἥψατο 14 
μὲν ἁψιμαχίας, καὶ προῆλϑον ἄχρι ξιφουλκίας ἑκάτεροι 

10xol διωϑισμῶν ἀναμεμιγμένοι πρὸς ἀλλήλους, ὥσπερ 
εἰκὸς, ἐν οἰκίαις καὶ στενωποῖς ἀναστρεφόμενοι καὶ 
χωρίοις δέξασϑαι παράταξιν οὐ δυναμένοις. Ταχὺ δὲ 

συμφρονήσας ὁ Βρέννος ἀπήγαγε τοὺς Κελτοὺς εἰς τὸ 

στρατόπεδον οὐ πολλῶν πεσόντων. Καὶ νυκτὸς ἀναστή-- 
Ἰόσας ἅπαντας ἐξέλιπε τὴν πόλιν, καὶ προελϑὼν ἑξήκοντα 

σταδίους κατεστρατοπέδευσε παρὰ τὴν Γαβινίαν ὁδόν. 
“Ἅμα δ᾽ ἡμέρᾳ παρῆν ὁ Κάμιλλος ἐπ᾿ αὐτὸν ὡπλισμένος 
λαμπρῶς καὶ τεϑαρρηκότας ἔχων τότε τοὺς Ῥωμαίους" 
καὶ γενομένης ἰσχυρᾶς μάχης ἐπὶ πολὺν χρόνον αὐτούς 

0τὲ τρέπεται πολλῷ φόνῳ καὶ λαμβάνει τὸ στρατόπεδον. 
Τῶν δὲ φευγόντων οἱ μὲν εὐϑὺς ἀνῃρέϑησαν xavaduo 
χϑέντες, τοὺς δὲ πλείστους διασπαρέντας ἐπεκϑέοντες ἐκ 

τῶν πέριξ κωμῶν καὶ πόλεων ἔκτεινον. 
ΧΧΧ. Οὕτω μὲν ἡ Ῥώμη παραλόγως ἥλω καὶ παρα- 

95 λογώτερον ἐσώϑη, μῆνας ἑπτὰ τοὺς πάντας ὑπὸ τοῖς 
βαρβάροις γενομένη. Παρελϑόντες γὰρ εἰς αὐτὴν ὀλίέ- 
γαις ἡμέραις ὕστερον τῶν Κυϊντιλίων εἰδῶν περὶ τὰς 

Φεβρουαρίας εἰδοὺς ἐξέπεσον. Ὁ δὲ Κάμιλλος ἐϑριάμ- 
βευδε μὲν, ὡς εἰκὸς ἦν, τὸν ἀπολωλυίας σωτῆρα πατρί-- 

80 δὸς γενόμενον καὶ κατάγοντα τὴν πόλιν αὐτὴν εἰς ἑαυ-- 
τήν" οἵ τε γὰρ ἔξωϑεν ἅμα παισὶ καὶ γυναιξὶν εἰσελαύ-- 
ψνοντος αὐτοῦ συγκατήεσαν, οἵ τε πολιορκηϑέντες ἐν τῷ 
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Καπιτωλίῳ, μικροῦ δεήσαντες ἀπολέσϑαι διὰ λιμόν, 
ἀπήντων περιβάλλοντες ἀλλήλους καὶ δακρύοντες ἀπι- 
στίᾳ τῆς παρούσης ἡδονῆς. ἱερεῖς τε καὶ ξάκοροι ϑεῶν, 
ὅσα φεύγοντες αὐτόϑι τῶν ἀβεβήλων ἔκρυψαν ἢ σὺν 
αὑτοῖς ἐξέκλεψαν, ἀνασωξόμενα κομίξοντες ἐπεδείκνυντο ὃ 
ποϑουμένας ὄψεις τοῖς πολίταις δεχομένοις μετὰ χαρᾶς, 

ὥσπερ αὐτῶν τῶν ϑεῶν αὖϑις εἰς τὴν Ρώμην συγκατερ-- 
χομένων: ϑύσας δὲ τοῖς ϑεοῖς καὶ καϑάρας τὴν πόλιν 
ἐξηγουμένων τῶν περὶ ταῦτα δεινῶν, τὰ μὲν ὄντα τῶν 
ἱερῶν κατέστησεν. αὐτὸς δὲ ἱδρύσατο νεὼν Φήμης καὶ 10 
Κληδόνος, ἀνευρὼν ἐκεῖνον τὸν τόπον, ἐν ᾧ νύκτωρ ἡ 
καταγγέλλουσα τὴν τῶν βαρβάρων στρατιὰν ἐκ ϑεοῦ τῷ 
Καιδικίῳ Μάρκῳ φωνὴ προσέπεσε. 

ΧΧΧΙ. Χαλεπῶς μὲν οὖν καὶ μόλις αἵ τῶν ἱερῶν 
ἀνεκαλύπτοντο χῶραι φιλοτιμίᾳ τοῦ Καμίλλου καὶ πόνῳ 15 
πολλῷ τῶν ἱεροφαντῶν. ὡς δὲ καὶ τὴν πόλιν ἀνοικοδο-- 
(νεῖν ἔδει παντάπασι διεφθαρμένην. ἀϑυμία πρὸς τὸ 
ἔργον ἐνέπιπτε τοῖς πολλοῖς καὶ μέλλησις ἦν ἐστερημέ- 
νοις ἁπάντων καί τινος ἐν τῷ παρόντι ῥαστώνης καὶ 
ἀναπαύσεως ἐκ κακῶν δεομένοις μᾶλλον ἢ κάμνειν καὶ 30 
ἀποτρύχειν ἑαυτοὺς οὔτε χρήμασιν οὔτε σώμασιν ἐρρω- 
μένους. Οὕτω δὲ ἡσυχῇ πρὸς τοὺς Οὐηΐους αὖϑις ἀπο- 
στρεφόμενοι. πόλιν ἅπασι κατεσκευασμένην καὶ διαμε- 
νουσαν, ἀρχὰς δημαγωγιῶν ἐνέδοσαν τοῖς πρὸς χάριν 
εἰθισμένοις ὁμιλεῖν, καὶ λόγων ἠκροῶντο στασιαστικῶν 25 
πρὸς τὸν Κάμιλλον, ὡς ἐκείνου φιλοτιμίας ἕνεκα καὶ 
δόξης ἰδίας ἀποστεροῦντος αὐτοὺς πόλεως ἑτοίμης καὶ 
βιαζομένου σκηνοῦν ἐρείπια καὶ πυρκαϊὰν τοσαύτην 
ἐγείρειν, ὅπως μὴ μόνον ἡγεμὼν Ῥώμης καὶ στρατηγός, 
ἀλλὰ καὶ κτίστης λέγηται παρῶδας Ῥωμύλον. Ex τούτου 80 
φοβηϑεῖσα τὸν ϑόρυβον ἡ βουλὴ τὸν μὲν Κάμιλλον οὐκ 
εἴασε βουλόμενον ἀποϑέσϑαι τὴν ἀρχὴν ἐντὸς ἐνιαυτοῦ. 
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καίπερ ἕξ μῆνας οὐδενὸς ὑπερβαλόντος ἑτέρου δικτά-- 
τορος, αὐτὴ δὲ παρεμυϑεῖτο καὶ κατεπράῦνε πείϑουσα 

καὶ δεξιουμένη τὸν δῆμον, ἐπιδεικνυμένη μὲν ἠρία καὶ 
τάφους πατέρων. ὑπομιμνήσκουσα δὲ χωρίων ἱερῶν καὶ 

ὁ τόπων ἁγίων, ove Ῥωμύλος ἢ Νομᾶς 1j τις ἄλλος αὐτοῖς 

τῶν βασιλέων ἐπιϑειάσας παρέδωκεν. Ἐν πρώτοις δὲ 
τῶν ϑείων τήν τε νεοσφαγῆ κεφαλὴν προὔφερον ἐν τῇ 14’ 
ϑεμελιώσει τοῦ Καπιτωλίου φανεῖσαν. ὡς τῷ τόπῳ πε- 

πρωμένον ἐκείνῳ τῆς Ἰταλίας κεφαλῇ γενέσϑαι, xc τὸ 
10 τῆς Ἑστίας πῦρ , 0 μετὰ τὸν πόλεμον ὑπὸ τῶν παρϑένων 
ἀναπτόμενον αὖϑις ἀφανίζειν καὶ σβεννύναι τοὺς προ- 
λιπόντας τὴν πόλιν, ὄνειδος αὐτοῖς ἐσόμενον. ἄν τε ὑπ᾽ 

ἄλλων οἰκουμένην ὁρῶσιν ἐπηλύδων καὶ ξένων ἄν T 
ἔρημον οὖσαν καὶ μηλόβοτον. Τοιαῦτα καὶ πρὸς ἕκαστον 

το ἐδέᾳ καὶ κοινῇ πολλάκις ἐν τῷ δήμῳ σχετλιάξοντες ἐπε- 
κλῶντο πάλιν ὑπὸ τῶν πολλῶν τὴν παροῦσαν ὀλοφυρο-- 
μένων ἀμηχανίαν, καὶ δεομένων μὴ σφᾶς ὥσπερ ἐκ ναυ- 
αγίου γυμνοὺς καὶ ἀπόρους σωϑέντας προσβιάξεσϑαι 
τὰ λείψανα τῆς διερϑαρμένης συμπηγνύναι πόλεως. ἕτέ- 

90 θὰς ἑτοίμης παρούσης. 
XXXII. Ἔδοξεν. οὖν βουλὴν προϑεῖναι τῷ Καμίλλῳ" 

καὶ πολλὰ μὲν αὐτὸς διεξῆλθε παρακαλῶν ὑπὲρ τῆς 
πατρίδος, πολλὰ δὲ καὶ τῶν ἄλλων ὁ βουλόμενος τέλος 
δὲ τὸν πρῶτον εἰωϑότα λέγειν γνώμην Δεύκιον Δου-- 

οοἈρήτιον ἀναστήσας ἐκέλευσεν ἀποφήνασθαι πρῶτον, 
εἶτα τοὺς ἄλλους ἐφεξῆς. Γενομένης δὲ σιωπῆς καὶ τοῦ 
«Ἱουκρητίου μέλλοντος ἐνάρχεσϑαι, κατὰ τύχην ἔξωϑεν 
ἑκατοντάρχης ἄγων τάγμα φυλακῆς ἡμερινῆς παρεπο- 
ρεύετο͵ καὶ τὸν φέροντα πρῶτον τὸ σημεῖον μεγάλῃ φωνῇ 

80 προσαγορεύσας ἐκέλευσεν αὐτοῦ μένειν καὶ τὸ σημεῖον 
τίϑεσθϑαι" κάλλιστα γὰρ ἐνταῦϑα καϑεδεῖσϑαι καὶ με- 
νεῖν. “μα δὲ τῷ καιρῷ καὶ τῇ περὶ τοῦ μέλλοντος ἐννοίᾳ 
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καὶ ἀδηλότητι τῆς φωνῆς γενομένης͵ 0 τε Πουκρήτιος 
ἔφη προσκυνήσας τῷ ϑεῷ προστίϑεσθαι τὴν ἑαυτοῦ 
γνώμην καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστος ἐπηκολούϑησε. Θαυ-- 
μαστὴ δὲ καὶ τὸ πλῆϑος ἔσχε μεταβολὴ τῆς δρμῆς, ἀλ-- 
λήλους παρακαλούντων καὶ τρεπομένων πρὸς τὸ ἔργον, 5 
οὐκ ἐκ διανομῆς τινος ἢ τάξεως, ἀλλ᾽ ὡς ἕκαστος ἕτοι-- 
μότητος ἢ βουλήσεως εἶχε τῶν χωρίων καταλαμβανομέ-- 
νῶν. Zh καὶ τεταραγμένην τοῖς στενωποῖς καὶ συμ- 

πεφυρμένην ταῖς οἰκήσεσιν ἀνήγαγον τὴν πόλιν ὑπὸ 
σπουδῆς καὶ τάχους. "Evróg γὰρ ἐνιαυτοῦ λέγεται καὶ 10 
τοῖς τείχεσι καινὴ καὶ ταῖς ἰδιωτικαῖς οἰκοδομαῖς ἀνα-- 
στῆναι πάλιν. Οἱ δὲ τοὺς ἱεροὺς τόπους ἀναλαβεῖν καὶ 
ὁρίσαι ταχϑέντες ὑπὸ τοῦ Καμίλλου, συγκεχυμένων 
ἁπάντων, ὡς ἧκον ἐπὶ τὴν καλιάδα τοῦ sog περιο-- 
δεύοντες τὸ Παλάτιον, αὐτὴν μέν, ὡς τὰ ἄλλα, Óit-18 
φϑαρμένην καὶ κατακεκαυμένην εὗρον ὑπὸ τῶν βαρ- 
βάρων. σκευωρούμενοι δὲ καὶ καϑαίροντες τὸ χωρίον 

ἐντυγχάνουσι τῷ μαντικῷ ξύλῳ τοῦ Ῥωμύλου κατὰ τέ- 
φρὰς πολλῆς καὶ βαϑείας καταδεδυκότι. Τοῦτο δ᾽ ἔστι 
μὲν ἐπικαμπὲς ἐκ ϑατέρου πέρατος, καλεῖται δὲ λέτυον "30 
χρῶνται δ᾽ αὐτῷ πρὸς τὰς τῶν πλινϑίων ὑπογραφὰς 
ὅταν ἐπ᾽ ὄρνισι διαμαντευόμενοι καϑέζωνται. ὡς κἀκεῖ-- 
νος ἐχρῆτο μαντικώτατος ὦν. Ἐπειδὴ δ᾽ ἐξ ἀνθρώπων 
ἠφανίσϑη, παραλαβόντες ol ἱερεῖς τὸ ξύλον ὥσπερ ἄλλο 
τι τῶν ἱερῶν ἄἅψαυστον ἐφύλαττον. Τοῦτο δὴ τότε τῶν 25 
ἄλλων ἀπολωλότων ἀνευρόντες διαπεφευγὸς τὴν φϑο-- 
ρὰν ἡδίους ἐγένοντο ταῖς ἐλπίσιν ὑπὲρ τῆς Ῥώμης. ὡς 
ἀΐδιον αὐτῇ τὴν σωτηρίαν τοῦ σημείου βεβαιοῦντος. 

ΧΧΧΠΙ. Οὔπω δὲ τῆς περὶ ταῦτα πεπαυμένοις ἀσχο-- 
λίας αὐτοῖς ἐπιπίπτει πόλεμος, Αἰκανῶν μὲν ἅμα καὶ 80 
Οὐολούσκων καὶ Λατίνων εἰς τὴν χώραν ἐμβαλλόντων, 
Τυρρηνῶν δὲ πολιορκούντων Σούτριον, συμμαχίδα 
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Ῥωμαίων πόλιν. Ἐπειδὴ δ᾽ οἵ τὴν ἡγεμονίαν ἔχοντες 
χιλίαρχοι στρατοπεδευσάμενον περὶ τὸ Μάρκιον ὄρος 
ὑπὸ τῶν Δατίνων ἐπολιορκοῦντο καὶ κινδυνεύοντες 
ἀποβαλεῖν τὸ στρατόπεδον εἰς Ῥώμην ἔπεμψαν, ἀπο- 

5 δείκνυται τὸ τρίτον Κάμιλλος δικτάτωρ. Περὶ τούτου 
τοῦ πολέμου διττοὶ λόγοι λέγονται" δίειμι δὲ τὸν μυ- 
ϑώδη πρότερον. Φασὶ τοὺς Ματίνους, εἴτε προφάσει 
χρωμένους εἴτε βουλομένους ὡς ἀληϑῶς ἀναμίξασϑαι 
τὰ γένη πάλιν ἐξ ὑπαρχῆς, πέμψαντας αἰτεῖν παρὰ τῶν 14€ 

ιοἹΡωμαίων παρϑένους ἐλευϑέρας γυναῖκας. ᾿ἀπορούντων 
δὲ τῶν Ῥωμαίων, τί χρὴ ποιεῖν (καὶ γὰρ τὸν πόλεμον 
ὠρρώδουν οὔπω καϑεστῶτες οὐδ᾽ ἀνειληφότες αὑτούς, 
καὶ τὴν αἴτησιν τῶν γυναικῶν ὑπώπτευον ἐξομήρευσιν 
εἶναι. τοῦ δ᾽ εὐπρεποῦς χάριν ἐπιγαμίαν καλεῖσϑαι), 

15 ϑεραπαινίδα τοὔνομα TovrovAmv, ὡς δ᾽ ἔνιοι λέγουσι, 
Φιλωτίδα, τοῖς ἄρχουσι παραινέσαι πέμπειν σὺν αὐτῇ 
τῶν δμωΐδων τὰς ἐν ὥρα μάλιστα καὶ ταῖς ὄψεσιν ἐλευ-- 
ϑερίους͵ κοσμήσαντας ὡς νύμφας εὐγενεῖς, τὰ λοιπὰ δ᾽ 
αὐτῇ μελήσειν. Πεισϑέντας δὲ τοὺς ἄρχοντας ἐπιλέξα- 

30σϑαι τῶν ϑεραπαινίδων ὅσας ἐκείνη πρὸς τὴν χρείαν 
ἐδοκέμασε, καὶ κοσμήσαντας ἐσθῆτι καὶ χρυσῷ παρα- 
δοῦναι τοῖς “ατένοις οὐ πάνυ πόρρω τῆς πόλεως στρα- 
τοπεδεύουσι. Νύκτωρ δὲ τὰς μὲν ἄλλας ὑφελέσϑαι τὰ 
ἐγχειρίδια τῶν πολεμίων. τὴν δ᾽ εἴτε Τουτούλαν εἴτε 

25 Φιλωτίδα προσβᾶσαν ἐρυνεῷ μεγάλῳ καὶ παρατείνασαν 
ὀπίσω τὸ ἱμάτιον ἄραι πυρσὸν εἰς τὴν Ῥώμην, ὥσπερ ἦν 
συγκείμενον αὐτῇ πρὸς τοὺς ἄρχοντας, οὐδενὸς ἄλλου 
τῶν πολιτῶν εἰδότος. Zh ὃ καὶ ϑορυβώδη γενέσϑαι τὴν 
τῶν στρατιωτῶν ἔξοδον, ὡς κατήπειγον oí ἄρχοντες, 

30 ἀλλήλους ἀνακαλούντων καὶ μόλις εἰς τὴν τάξιν καϑι- 
σταμένων. Ἐπελϑόντας δὲ τῷ χάρακι τῶν πολεμίων οὐ 
προσδεχομένων καὶ καϑευδόντων ἑλεῖν τὸ στρατόπεδον 
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x«i διαφϑεῖραι vovg πλείστους. Τοῦτο δὲ γενέσϑαι 
ταῖς νῦν Ἰουλίαις, τότε δὲ Κυϊντιλίαις νώναις, καὶ τὴν 
ἀγομένην ἑορτὴν ὑπόμνημα τῆς πράξεως ἐκείνης εἶναι. 
Πρῶτον μὲν γὰρ ἐξιόντες ἀϑρόοι, διὰ τῆς πύλης πολλὰ 
τῶν ἐπιχωρίων καὶ κοινῶν ὀνομάτων βοῇ φϑέγγονται, 5 
Γαΐον, “Μάρκον, “ούκιον καὶ τὰ τούτοις ὅμοια, μιμού- 
μένοι τὴν τότε γενομένην μετὰ σπουδῆς ἀλλήλων ἀνά- 

κλῆσιν". ἔπειτα κεκοσμημέναι λαμπρῶς αἱ ϑεραπαινίδες 
περιΐασι παίζουσαι διὰ σχωμμάτων εἰς τοὺς ἀπαντῶντας. 

Γίνεται. δὲ καὶ μάχη τις αὐταῖς πρὸς ἀλλήλας, ὡς καὶ τότετο 

τοῦ πρὸς τοὺς Δατίνους ἀγῶνος συνεπιλαμβανομέναις. 
Ἑστιώμεναι δὲ καϑέξονται κλάδοις συκῆς σχιαξόμεναι" 
καὶ τὴν ἡμέραν νώνας Καπρατίνας καλοῦσιν, ὡς olov- 
ται διὰ τὸν ἐρινεόν, ἀφ᾽ οὗ τὴν παιδίσκην τὸν πυρσον 
ἄραι" τὸν γὰρ ἐρινεὸν καπρίφικον ὀνομάξουσιν. Ἕτεροι 15 
δὲ τούτων τὰ πλεῖστα δρᾶσϑαι καὶ λέγεσϑαί φασιν ἐπὶ 
τῷ τοῦ Ῥωμύλου πάϑει:" κατὰ ταύτην γὰρ ἀφανισϑῆναι 

τὴν ἡμέραν αὐτὸν ἔξω πύλης. ξόφου καὶ ϑυέλλης ἄφνω 
περισχούσης, ὡς δ᾽ ἔνιοι νομίζουσιν, ἐκλείψεως ἡλίου 

γενομένης, καὶ τὴν ἡμέραν ἀπὸ τοῦ τόπου νώνας Κα-30 
πρατίνας κληϑῆναι, τὴν γὰρ αἶγα κάπραν ὀνομάζου- 
σιν: 0 δὲ Ῥωμύλος ἠφανίσϑη δημηγορῶν περὶ τὸ τῆς 
αἰγὸς ἕλος προσαγορευόμενον, ὡς ἐν τοῖς περὶ ἐκείνου 
γέγραπται. 

XXXIV. Τὸν δ᾽ ἕτερον. λόγον of πλεῖστοι τῶν Gvy-25 
γραφέων δοκιμάξοντες οὕτω λέγουσιν. ᾿Ἵποδειχϑεὶς 
δικτάτωρ τὸ τρίτον ὁ Κάμιλλος καὶ πυϑόμενος τὸ μετὰ 

τῶν χιλιάρχων στράτευμα πολιορκούμενον ὑπὸ τῶν 4a- 
τίνων καὶ τῶν Οὐολούσκων, ἠναγκάσϑη καὶ τοὺς οὐκ 
ἐν ὥρᾳ τῶν πολιτῶν, ἀλλ᾽ 7q παρηβηκότας καϑοπλέ-80 
σαι. Περιελϑὼν δὲ μακρὰν περίοδον περὶ τὸ Μάρκιον 
ὄρος καὶ λαϑὼν τοὺς πολεμέους ἴδουσε τὴν στρατιὰν 
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κατόπιν αὐτῶν͵ καὶ πυρὰ πολλὰ καύσας διεσήμηνε τὴν 
ἑαυτοῦ παρουσίαν. Οἱ μὲν οὖν πολιορκούμενοι ϑαρρή- 
σαντες ἐπιέναι διενοοῦντο καὶ μάχην συνάπτειν οἵ δὲ 
“ατῖνοι καὶ Οὐολοῦσκοι συστείλαντες εἴσω τοῦ χάρακος 

5 ἑαυτοὺς ἀπεσταύρουν ξύλοις πολλοῖς καὶ διεφράγνυντο 
πανταχόϑεν τὸ στρατόπεδον, ἀμφίβολοι γεγονότες ὑπὸ 
τῶν πολεμίων καὶ περιμένειν ἐγνωκότες ἑτέραν οἴκοθεν 
δύναμιν, ἅμα δὲ καὶ Τυρρηνῶν προσδεχόμενοι βοή- 
ϑειαν. Τοῦτο δ᾽ αἰσϑόμενος ὁ Κάμιλλος καὶ δεδοικὼς 

10 παϑεῖν ὅπερ ἐποίησεν αὐτὸς τοὺς πολεμίους κυκλωσά- 
μενος ἔσπευδε προλαβεῖν τὸν καιρόν. Ὄντος δὲ τοῦ 
περιφράγματος ξυλίνου καὶ πνεύματος μεγάλου κατιόν-- 
τος ἀπὸ τῶν ὀρῶν ἅμα φάει, πυροβόλα παρασκευασά- 
ἱξνος καὶ περὶ τὸν ὄρϑρον ἐξαγαγὼν τὴν δύναμιν τοὺς 

15 μὲν ἄλλους ἐκέλευσε χρῆσϑαι βέλεσι καὶ κραυγῇ καϑ᾽ 
ἕτερον μέρος, αὐτὸς δὲ τοὺς τὸ πῦρ ἀφήσειν μέλλοντας 
ἔχων ὅϑεν εἰώϑει μάλιστα προσπίπτειν ὁ ἄνεμος τῷ 
χάρακι τῶν πολεμίων ἀνέμενε τὴν ὥραν. Ἐπεὶ δὲ συν- 
ἑστώσης τῆς μάχης O τε ἥλιος ἀνήει καὶ τὸ πνεῦμα λαμ-- 

30 πρὸν ἐξέπιπτε, σημήνας ἐπιδρομὴν κατέσπειρε τοῦ χά- 
φακος ἄφϑονα τῶν πυροβόλων. Ταχὺ δὲ τῆς φλογὸς 
ἐν ὕλῃ πυκνῇ καὶ σταυρώμασι ξυλίνοις ἀνατραφείσης 

καὶ κύκλῳ περινεμομένης. οὐδὲν ἄκος οὐδὲ σβεστήριον 

ἔχοντες οἱ “ατῖνοι παρεσκευασμένον, ὡς πλῆρες ἦν ἤδη 
25 τὸ στρατόπεδον πυρός, ἐπ ὀλίγον συστελλόμενοι τόπον 

ἐξέπιπτον ὑπ᾽ ἀνάγκης πρὸς ὡπλισμένους καὶ παρατε-- 
ταγμένους πρὸ τοῦ χάρακος τοὺς πολεμίους. Καὶ τού-- 
τῶν μὲν ὀλίγοι διέφυγον, τοὺς δὲ καταλειφϑέντας ἐν τῷ 
στρατοπέδῳ πάντας διέφϑειρε τὸ πῦρ, μέχρι οὗ κατα- 

80 σβέσαντες οἵ Ῥωμαῖοι τὰ χρήματα διήρπασαν. 
XXXV. Γεγονότων δὲ τούτων ἀπολιπὼν ἐπὶ τοῦ 

στρατοπέδου τὸν υἱὸν Δεύκιον φύλακα τῶν ἡλωκύτων 

14 
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ἀνθρώπων καὶ χρημάτων αὐτὸς εἰς τὴν τῶν πολεμίων 
ἐνέβαλε. Καὶ τὴν Αἰκανῶν πόλιν ἐξελὼν καὶ προσαγα-- 
γόμενος τοὺς Οὐολούσκους εὐθὺς ἦγε τὴν στρατιὰν 
πρὸς τὸ Σούτριον, οὔπω τὰ συμβεβηκότα τοῖς Σουτρίέ- 
νοις πεπυσμένος. ἀλλ᾽ ὡς ἔτι κινδυνεύουσι καὶ πολιορ-- 8 
κουμένοις ὑπὸ τῶν Τυρρηνῶν βοηϑῆσαι σπεύδων. Ot 
δ᾽ ἔτυχον ἤδη τὴν μὲν πόλιν τοῖς πολεμίοις παραδεδω- 
κότες, αὐτοὶ δὲ πάντων ἐνδεεῖς ἐν ἱματίοις μόνον ἀφει-- 
μένοι" καὶ καϑ᾽ ὁδὸν ὄντι τῷ Καμίλλῳ μετὰ παίδων καὶ 
γυναικῶν ἀπήντων ὀδυρόμενοι τὰς ἑαυτῶν τύχας. Ὁ τὸ 
δὲ Κάμιλλος «αὐτός τε πρὸς τὴν ὄψιν ἐπικλασϑεὶς καὶ 
τοὺς Ῥωμαίους ὁρῶν ἐμφυομένων αὐτοῖς τῶν Σουτρί- 
νῶν δακρύοντας καὶ δυσανασχετοῦντας ἐπὶ τοῖς γεγενη-- 
μένοις, ἔγνω μὴ ποιεῖσϑαι τῆς τιμωρίας ἀναβολήν, ἀλλ᾽ 
εὐϑὺς ἄγειν ἐπὶ τὸ Σούτριον ἐκείνης τῆς ἡμέρας, λογι- 16 
ξόμενος ἀνθρώπους εὐδαίμονα καὶ πλουσίαν πόλιν ἄρτι 

κατειληφότας καὶ μηδένα τῶν πολεμίων ὑπολελοιπότας 

ἐν αὐτῇ μηδὲ προσδεχομένους ἔξωϑεν, ἐκλελυμένους 
παντάπασι καὶ ἀφυλάκτους εὑρήσειν: ἀρϑῶς λογισά- 
μενος. Οὐ γὰρ μόνον τὴν χώραν ἔλαϑε διελϑών, ἀλλὰ30 
καὶ πρὸς ταῖς πύλαις γενόμενος καὶ τὰ τείχη καταλαβών" 
ἐφύλαττε γὰρ οὐδείς, ἀλλ᾽ ἐν οἴνῳ καὶ συνουσίαις ἦσαν 
ἐσκεδασμένοι κατὰ τὰς οἰκίας. Ἐπεὶ δὲ ἤσϑοντο τοὺς 
πολεμίους κρατοῦντας ἤδη. οὕτω διέκειντο μοχϑηρῶς 
ὑπὸ πλησμονῆς καὶ μέϑης. ὡς μηδὲ πρὸς φυγὴν δρομῆσαι 25 
πολλούς. ἀλλ᾽ ἐν ταῖς οἰκίαις αἴσχιστα πάντων ὑπομέ- 
ψοντας ἀποϑνήσκειν ἢ παραδιδόναι σφᾶς αὐτοὺς τοῖς 
πολεμίοις. Τὴν μὲν οὖν Σουτρίνων πόλιν ἡμέρᾳ μιᾷ 
δὶς ἁλοῦσαν οὕτω συνέβη καὶ τοὺς ἔχοντας ἀποβαλεῖν, 
καὶ τοὺς ἀφῃρημένους ἀπολαβεῖν διὰ Κάμιλλον. 80 

XXXVI. Ὁ δ᾽ ἀπὸ τούτων ϑρίαμβος αὐτῷ χάριν οὐκ 
ἐλάττονα καὶ κόσμον ἤνεγκε τῶν πρώτων δυεῖν. Καὶ 

PLUT. viT. I. 19 
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γὰρ τοὺς πάνυ βασκαίνοντας «τῶν πολιτῶν xal πάντα 
βουλομένους εὐτυχίᾳ τινὶ μᾶλλον ἢ δι᾽ ἀρετὴν κατωρ-- 
ϑῶσϑαι, τότ᾽ ἠνάγκαζον αἵ πράξεις τῇ δεινότητι καὶ τῷ 
δραστηρίῳ τοῦ ἀνδρὸς ἀποδιδόναι τὴν δόξαν. Ἦν δὲ 

ὁ τῶν διαμαχομένων αὐτῷ καὶ προσφϑονούντων ἐπιφανέ- 
: στατος Μάρκος Μάλλιος, ὁ πρῶτος ὠσάμενος τοὺς Κελ- 

τοὺς ἀπὸ τῆς ἄκρας ὅτε τῷ Καπιτωλίῳ διὰ νυκτὸς ἐπέ- 

ϑεντο καὶ διὰ τοῦτο Καπιτωλῖνος ἐπικληϑείς. Οὗτος 

γὰρ ἀξιῶν πρῶτος εἶναι τῶν πολιτῶν καὶ μὴ δυνάμενος 
τοτὸν Κάμιλλον ἀπὸ τοῦ βελτίστου τρόπου τῇ δόξῃ παρελ- 

ϑεῖν, ὑπόϑεσιν τυραννίδος ἐποιήσατο κοινὴν καὶ συν-- 148 
ήϑη. δημαγωγῶν τοὺς πολλοὺς, μάλιστα δὲ τῶν ὀφει- 
λόντων χρέα τοῖς μὲν ἀμύνων καὶ συνδικῶν ἐπὶ τοὺς 
δανειστὰς, τοὺς δ᾽ ἀφαιρούμενος βίᾳ καὶ κωλύων &ys- 

τό σϑαι πρὸς τὸν νόμον, ὥστε πολλοὺς τῶν ἀπόρων ταχὺ 
περὶ αὐτὸν γενέσϑαι καὶ πολὺν φόβον παρασχεῖν τοῖς 
βελτίστοις τῶν πολιτῶν ϑρασυνομένους καὶ ταράττον- 

τας τὴν ἀγοράν. Ἐπεὶ δὲ κατασταϑ εὶς ἐπὶ ταῦτα δικτά- 
τῶρ Κούιντος Καπιτοωλῖνος εἰς τὴν εἱρκτὴν ἐνέβαλε τὸν 

90 Μάλλιον, ὁ δὲ δῆμος γενομένου τούτου μετέβαλε τὴν 
ἐσθῆτα. πρᾶγμα γινόμενον ἐπὶ συμφοραῖς μεγάλαις καὶ 
δημοσίαις. δείσασα τὸν ϑόρυβον ἡ σύγκλητος ἐκέλευσεν 
ἀφεϑῆναι τὸν Μάλλιον. Ὁ δ᾽ οὐδὲν ἦν ἀφεϑεὶς ἀμεί- 

vov, ἀλλὰ σοβαρώτερον ἐδημαγώγει καὶ διεστασίαξε 

οδτὴν πόλιν. Αἱροῦνται δὴ πάλιν χιλίαρχον τὸν Κάμιλ-- " 
λον. Εἰσαγομένων ὃὲ τῶν κατὰ τοῦ Μαλλίου δικῶν 
μεγάλα τοὺς κατηγόρους ἔβλαπτεν ἡ ὄψις. Ὁ γὰρ τόπος, 

ἐφ᾽ οὗ βεβηκὼς ὁ Μάλλιος ἐνυκτομάχησε πρὸς τοὺς 
Κελτούς, ὑπερεφαίνετο τῆς ἀγορᾶς ἀπὸ τοῦ Καπιτωλίου 

80 καὶ παρεῖχεν οἶκτον τοῖς ὁρῶσιν" αὐτός τε τὰς χεῖρας 

ὀρέγων ἐκεῖσε καὶ δακρύων ὑπεμίμνησκε τῶν ἀγώνων, 
ὥστε τοὺς κρίνοντας ἀπορεῖν καὶ πολλάκις ἀναβάλλε- 
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σϑαι τὴν δίκην, μήτ᾽ ἀφεῖναι βουλομένους ἐπὶ τεκμηρίοις 
φανεροῖς τὸ ἀδίκημα μήτε χρήσασϑαι τῷ νόμῳ δυναμέ- 
νους ἐν ὀφϑαλμοῖς τῆς πράξεως οὔσης διὰ τὸν τόπον. 
Ὃ δὴ συμφρονήσας ὃ Κάμιλλος μετήγαγεν ἔξω πύλης τὸ 
δικαστήριον εἰς τὸ Πετηλῖνον ἄλσος: ὅϑεν οὐκ ὄντος 5 
τοῦ Καπιτωλίου καταφανοῦς ὅ τε διώκων ἐχρήσατο τῇ 
κατηγορίᾳ καὶ τοῖς κρένουσι παρεχώρησεν ἡ μνήμη τῶν 
γεγονότων ἀξίαν λαβεῖν ὀργὴν ἐπὶ τοῖς παροῦσιν ἀδική-- 
μᾶσιν. Ὁ μὲν οὖν Μάλλιος ἁλοὺς εἰς τὸ Καπιτώλιον 
ἀπήχϑη͵ καὶ κατὰ τῆς πέτρας ὠσϑεὶς τὸν αὐτὸν τόπον 10 
ἔσχε καὶ τῶν εὐτυχεστάτων ἔργων καὶ τῶν μεγίστων 
ἀτυχημάτων μνημεῖον. Οἱ δὲ Ῥωμαῖοι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ 
κατασκάψαντες ἱερὸν ἱδρύσαντο θεᾶς, ἣν Μονῆταν κα- 
A096. , καὶ τὸ λοιπὸν ἐψηφίσαντο μηδένα τῶν πατρικίων 
ἐπὶ τῆς ἄκρας κατοικεῖν. 15 

XXXVIL Ὁ δὲ Κάμιλλος ἐπὶ χιλιαρχίαν ἕκτην καλού-- 
μενος παρῃτεῖτο, γεγονὼς μὲν ἡλικίας ἤδη πρόσω καί 
ποῦ τινα καὶ φϑόνον δεδιὼς καὶ νέμεσιν ἐπὶ δόξῃ τοσαύ-- 
τῃ καὶ κατορϑώμασιν- ἡ δὲ φανερωτάτη τῶν αἰτιῶν ἦν 
ἀρρωστία σώματος: ἐτύγχανε γὰρ νοσῶν περὶ τὰς ἡμέ-- 20 
ρας ἐκείνας. Οὐ μὴν παρῆκεν αὐτῷ τὴν ἀρχὴν ὁ δῆμος, 
ἀλλὰ βοῶν μήτε ἱππεύοντος αὐτοῦ μήτε ὁπλομαχοῦντος 
ἐν τοῖς ἀγῶσι δεῖσϑαι, βουλευομένου δὲ μόνον καὶ προσ-- 
τάττοντος. ἠνάγκασεν ὑποστῆναι τὴν στρατηγίαν καὶ 
μεϑ' ἑνὸς τῶν συναρχόντων Acvxíov Φουρίου τὸν στρα-- 95 
τὸν ἄγειν εὐθὺς ἐπὶ τοὺς πολεμίους. Οὗτοι δ᾽ ἦσαν 
Πραινεστῖνοι καὶ Οὐολοῦσκοι μετὰ πολλῆς δυνάμεως 

τὴν συμμαχίδα τῶν Ῥωμαίων πορϑοῦντες. ᾿Εξελϑὼν δὲ 
καὶ παραστρατοπεδεύσας τοῖς πολεμίοις αὐτὸς μὲν ἠξίου 
τρίβειν τὸν πόλεμον χρόνῳ, κἂν εἰ μάχης δεήσειε δώσας 30 
τὸ σῶμα διαγωνίσασϑαι. Δευκίου δὲ τοῦ συνάρχοντος 
ἐπιϑυμίᾳ δόξης φερομένου πρὸς τὸν κίνδυνο» ἀκατα- 

19 * 
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σχέτως x«i συνεξορμῶντος ἅμα ταξιάρχους καὶ Aoya- 
γούς, φοβηϑεὶς μὴ φϑόνῳ δή τινι δοκῇ κατόρϑωμα καὶ 
φιλοτιμίαν ἀφαιρεῖσθαι νέων ἀνδρῶν συνεχώρησεν 
ἄκων ἐκείνῳ παρατάξαι τὴν δύναμιν. αὐτὸς δὲ διὰ τὴν 

6 ἀσϑένειαν ὑπελείφϑη μετ᾽ ὀλίγων ἐν τῷ στρατοπέδῳ. ἡ 
Τοῦ δὲ Μευκίου προπετῶς χρησαμένου τῇ μάχῃ καὶ σφα-- 
λέντος, αἰσϑόμενος τὴν τροπὴν τῶν Ρωμαίων οὐ κατέ- 
Gysv αὑτὸν, ἀλλ᾽ ἀναϑορὼν ἐκ τῆς στιβάδος ἀπήντα 
μετὰ τῶν ὀπαδῶν ἐπὶ τὰς πύλας τοῦ χάρακος, διὰ τῶν 149 

τοφευγόντων ὠϑούμενος εἰς τοὺς διώκοντας, ὥστε τοὺς 
μὲν εὐθὺς ἀναστρέφειν καὶ συνακολουϑεῖν, τοὺς δὲ 
προσφερομένους ἔξωϑεν ἵστασϑαι πρὸ αὐτοῦ καὶ συν-- 
ασπίζειν; παρεγγυῶντας ἀλλήλοις μὴ ἀπολείπεσϑαι τοῦ 
στρατηγοῦ. Τύτε μὲν οὖν οὕτως ἀπετράποντο τῆς διώ-- 

15 ξεως οἱ πολέμιοι" τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ προαγαγὼν τὴν δύνα-- 
εν ὁ Κάμιλλος καὶ συνάψας μάχην αὐτούς τε νικᾷ κατὰ 
κρᾶτος καὶ τὸν χάρακα λαμβάνει συνεισπεσὼν τοῖς φεύ- 
γουσι καὶ διαφϑείρας τοὺς πλείστους. Ἐκ δὲ τούτου 
πυϑόμενος πόλιν Σατρίαν ὑπὸ Τυρρηνῶν ἑαλωκέναι 

40 καὶ τοὺς οἰκήτορας ἀπεσφάχϑαι Ρωμαίους ἅπαντας ὄν-- 
τας, τὴν μὲν πολλὴν καὶ βαρεῖαν τῆς δυνάμεως εἰς Ῥώ- 
μην ἀπέστειλεν. αὐτὸς δὲ τοὺς ἀκμάξοντας μάλιστα καὶ 
προϑυμοτάτους ἀναλαβὼν ἐπέβαλε τοῖς τὴν πόλιν ἔχουσι 
Τυρρηνοῖς, καὶ κρατήσας τοὺς μὲν ἐξήλασεν αὐτῶν, τοὺς 

95 δὲ ἀπέχτεινεν. 
XXXVIII. Ἐπανελθὼν δὲ μετὰ πολλῶν λαφύρων εἰς 

Ῥώμην ἐπέδειξε φρονιμωτάτους ἁπάντων τοὺς -μὴ qo- 
βηϑέντας ἀσϑένειαν καὶ γῆρας ἡγεμόνος ἐμπειρίαν καὶ 
τόλμαν ἔχοντος, ἀλλ᾽ ἑλομένους ἐκεῖνον ἄκοντα καὶ 

ϑ0νοσοῦντα μᾶλλον ἢ τῶν ἐν ἡλικίᾳ τοὺς δεομένους καὶ 
σπουδάξοντας ἄρχειν. Ζ]ιὸ καὶ Τουσκλανῶν ἀφεστάναι 
λεγομένων ἐκέλευον ἐξιέναι τὸν Κάμιλλον ἐπ᾽ αὐτοὺς 
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ἕνα τῶν πέντε συστρατήγων προσελόμενον. Ὁ δὲ, καί- 
περ ἁπάντων βουλομένων καὶ δεομένων, ἐάσας τοὺς 
ἄλλους, προσείλετο Δεύκιον Φούριον οὐδενὸς ἂν προσ-- 
δοκήσαντος. Ἐκεῖνος γὰρ ἦν ὁ παρὰ γνώμην τοῦ Κα- 
μίλλου διαγωνίσασϑαι προϑυμηϑεὶς ἔναγχος καὶ Óvcvv-5 
χήσας περὶ τὴν μάχην: ἀλλὰ βουλόμενος, ὡς ἔοικεν, 
ἀποκρύψαι τὴν συμφορὰν καὶ τὴν αἰσχύνην ἀπαλλάξαι 
τοῦ ἀνδρὸς ἀντὶ πάντων τοῦτον προῆγεν. Οἱ δὲ Tov- 
σκλανοὶ τὴν ἁμαρτίαν ἐπανορϑούμενοι πανούργως, ἤδη 
βαδίξοντος ἐπ᾽ αὐτοὺς τοῦ Καμίλλου τὸ μὲν πεδίον ἀν-- 10 
ϑρώπων ὡς ἐν εἰρήνῃ γεωργούντων καὶ νεμόντων ἐνέ- 
πλησαν, τὰς δὲ πύλας εἶχον ἀνεῳγμένας καὶ τοὺς παῖδας 
ἐν τοῖς διδασκαλείοις μανϑάνοντας., τοῦ δὲ δήμου τὸ 
μὲν βάναυσον ἐπὶ τῶν ἐργαστηρίων ἑωρᾶτο περὶ τὰς 
τέχνας. τὸ δ᾽ ἀστεῖον ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς ἐν ἱματίοις - ot δ᾽ 15 
ἄρχοντες περιήεσαν σπουδῇ καταλύσεις τοῖς Ρωμαίοις 
ἐπαγγέλλοντες, ὡς οὐδὲν κακὸν προσδοκῶντες οὐδὲ 
συνειδότες. Τούτων δὲ πραττομένων ἀπιστεῖν μὲν οὐκ 
ἐπῇει τῷ Καμίλλῳ τὴν προδοσίαν, οἰκτείρας δὲ τὴν ἐπὶ 
τῇ προδοσίᾳ μετάνοιαν αὐτῶν ἐκέλευσε πρὸς τὴν σύγ-- 30 
κλητον ἐλϑόντας παραιτεῖσϑαι τὴν ὀργήν" xal παραι-- 
τουμένοις συνέπραξεν αὐτὸς ἀφεϑῆναί τε.τὴν πόλιν 
αἰτίας ἁπάσης καὶ μεταλαβεῖν ἰσοπολιτείας. ἀὗται μὲν 
οὖν ἐγένοντο τῆς ἕκτης χιλιαρχίας ἐπιφανέσταται 
πράξεις. 25 

XXXIX. Μετὰ δὲ ταῦτα Δικιννίου Στόλωνος ἐν τῇ 
πόλει τὴν μεγάλην στάσιν ἐγείροντος., ἣν ὁ δῆμος ἐστα-- 
σίαξε πρὸς τὴν σύγκλητον βιαζόμενος δυεῖν ὑπάτων 
καϑισταμένων τὸν ἕτερον πάντως ἐκ δημοτῶν εἶναι καὶ 
μὴ συναμφοτέρους πατρικίους, δήμαρχοι μὲν ἡρέϑη- 80 
σαν. τὰς δ᾽ ὑπατικὰς ἀρχαιρεσίας ἐπιτελεσθῆναι διε- 
κώλυσαν οἱ πολλοί. Καὶ τῶν πραγμάτων δι᾽ ἀναρχίας 
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φερομένων ἐς μείζονας ταραχὰς ἀποδείκνυται δικτάτωρ 
ὁ Κάμιλλος ὑπὸ τῆς βουλῆς ἄκοντι τῷ δήμῳ τὸ τέταρτον, 
οὐδ᾽ αὐτὸς ὧν πρόϑυμος οὐδὲ βουλόμενος ἐναντιοῦ-- 
σϑαι πρὸς ἀνθρώπους παρρησίαν ἔχοντας ἀπὸ πολλῶν 

5 καὶ μεγάλων ἀγώνων πρὸς αὐτόν, ὡς πλείονα διαπε-- 
πραγμένος ἐν στρατηγίαις μετ᾽ αὐτῶν ἢ μετὰ τῶν πατρι- 

. κέων ἐν πολιτείαις, καὶ νῦν διὰ φϑόνον ἐκείνων ἡρημέ-. 
vog ὑπ αὐτῶν. ὅπως 7 καταλύσειε τὸν δῆμον ἰσχύσας 
ἢ καταλυϑείη μὴ κρατήσας. Οὐ μὴν ἀλλὰ πειρώμενος 

l0 ἀμύνειν τοῖς παροῦσι, τὴν ἡμέραν γνούς, ἐν 7j νομοϑε- 
τεῖν oí δήμαρχοι διενοοῦντο, προέγραψε στρατιᾶς κα- 
τάλογον καὶ μετεκάλει τὸν δῆμον ἐκ τῆς ἀγορᾶς εἰς τὸ 
πεδίον μεγάλας ζημίας ἀπειλῶν κατὰ τοῦ μὴ ὑπακού- 
σαντος. Τῶν δὲ δημάρχων ἐκεῖϑεν αὖ πάλιν ἀντανι- 

1δσταμένων ταῖς ἀπειλαῖς καὶ διομνυμένων πέντε μυριά-- 
σιν ἀργυρίου ξημιώσειν. εἰ μὴ παύσαιτο τοῦ δήμου τὸν 
νόμον ἀφαιρούμενος καὶ τὴν ψῆφον, εἴτε δείσας φυγὴν 
ἑτέραν καὶ καταδίκην, ὡς ἀνδρὶ πρεσβύτῃ καὶ κατειρ-- 
γασμένῳ μεγάλα μὴ πρέπουσαν, εἴτε τοῦ δήμου τὴν 

40 βίαν ἄμαχον οὖσαν καὶ δυσνίκητον ὑπερβαλέσϑαι μὴ 
δυνάμενος μηδὲ βουλόμενος. τότε μὲν ὑπεχώρησεν oi- 
καδε’ ταῖς. δ᾽ ἑξῆς ἡμέραις σκηψάμενος ἀρρωστεῖν ἐξω-- 
μόσατο τὴν ἀρχήν. Ἢ δὲ σύγκλητος ἕτερον δικτάτορα 
κατέστησε: κἀκεῖνος ἀποδείξας ἵππαρχον αὐτὸν τὸν 

25 ἡγεμόνα τῆς στάσεως Στόλωνα παρῆκεν ἐπικυρῶσαι τὸν 
νόμον τὸν μάλιστα λυποῦντα τοὺς πατρικίους. Ἐχέ- 
λευσε δ᾽ οὗτος μηδένα πλέϑρων πεντακοσίων πλείονα 

χώραν κεχτῆσϑαι. Τότε μὲν οὖν λαμπρὸς ὁ Στόλων 
ἐγεγόνει τῇ ψήφῳ κρατήσας" ὀλίγῳ δ᾽ ὕστερον αὐτὸς 

80 ἑάλω κεκτημένος ὅσην ἔχειν ἐκώλυεν évégovg, καὶ κατὰ 
τὸν αὑτοῦ νόμον δίκην ἔδωκεν. 

XL. Ὑπολειπομένης δὲ τῆς περὶ τῶν ὑπατικῶν ἀρ-- 

150 
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χαιρεσιῶν φιλονεικίας. ὃ δὴ χαλεπώτατον τῆς στάσεως 
ἦν καὶ πρῶτον ἦρξε καὶ πλεῖστα πράγματα τῇ βουλῇ 
παρέσχε διαφερομένῃ πρὸς τὸν δῆμον, ἀγγελίαι προσέ- 
πεσον σαφεῖς, Κελτοὺς αὖϑις ἀπὸ τῆς ̓ Αδριατικῆς ἄραν-- 
τας ϑαλάσσης μυριάσι πολλαῖς ἐπὶ τὴν Ῥώμην ἐλαύνειν. 5 
“Ἅμα δὲ τῷ λόγῳ καὶ τὰ ἔργα τοῦ πολέμου παρῆν πορ- 
ϑουμένης τῆς χώρας καὶ τῶν ἀνθρώπων, ὅσοις μὴ ó«- 
iov ἦν εἰς τὴν Ρώμην καταφυγεῖν, ἀνὰ τὰ ὄρη σκεδαν-- 
νυμένων. Οὗτος ὃ φόβος κατέπαυσε τὴν στάσιν, καὶ 
συνελθόντες εἰς ταὐτὸ τοῖς πολλοῖς οἱ κράτιστοι καὶ τῇ 10 
βουλῇ τὸ δημοτικὸν εἵλοντο πάντες ἐκ μιᾶς γνώμης δὲ- 
κτάτορα τὸ πέμπτον Κάμιλλον. Ὁ δ᾽ ἦν μὲν σφόδρα 
γέρων καὶ μικρὸν ἀπέλειπεν ὀγδοήκοντα ἔτη γεγονέναι" 
συνορῶν δὲ τὴν ἀνάγκην καὶ τὸν κίνδυνον, οὔτε vzoti- 
μησιν εἰπών. ὡς πρότερον, οὔτε προφάσει χρησάμενος, 15 
ἀλλ᾽ αὐτόϑεν ὑποστὰς τὴν στρατηγίαν κατέλεγε τοὺς 
μαχησομένους. Εἰδὼς δὲ τῆς τῶν βαρβάρων ἀλκῆς τὴν 
βιαιοτάτην ἐν ταῖς μαχαίραις οὖσαν. ἃς βαρβαρικῶς καὶ 

σὺν οὐδεμιᾷ τέχνῃ καταφέροντες ὥμους μάλιστα καὶ κε- 
φαλὰς διέκοπτον, ἐχαλκεύσατο μὲν κράνη τοῖς πλείστοις 20 
ὁλοσέδηρα καὶ λεῖα ταῖς περιφερείαις, ὡς ἀπολισϑαίνειν 
ἢ κατάγνυσθϑαι τὰς μαχαίρας, τοῖς δὲ ϑυρεοῖς κύκλῳ 
περιήρμοσε λεπίδα χαλκῆν. τοῦ ξύλου x«9 αὑτὸ τὰς 
πληγὰς μὴ OvÉyovrog: αὐτοὺς δὲ τοὺς στρατιώτας ἐδί- 
δαξε τοῖς ὑσσοῖς μακροῖς διὰ χειρὸς χρῆσϑαι καὶ τοῖς 90 
ξίφεσι τῶν πολεμίων ὑποβάλλοντας ἐκδέχεσϑαι τὰς κα- 
ταφορᾶς. 

XLI. Ἐπεὶ δὲ πλησίον ἦσαν οἱ Κελτοί, περὶ τὸν Avi- 
ὥνα ποταμὸν στρατόπεδον βαρὺ καὶ μεστὸν ἀφϑόνου 
λείας ἔχοντες, ἐξαγαγὼν τὴν δύναμιν ἵδρυσε κατὰ νά-- 30 
πῆς μαλακῆς καὶ συγκλίσεις πολλὰς ἐχούσης, ὥστε τὸ 
μὲν πλεῖστον ἀποκρύπτεσθαι. τὸ δ᾽ ὁρώμενον δοκεῖν 
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ὑπὸ δέους εἰς χωρία προσάντη κατειλεῖσϑαι. Ταύτην 
δὲ τὴν δόξαν αὐτῶν ὁ Κάμιλλος αὔξειν βουλόμενος οὐ 
προσήμυνε τῶν ὑπὸ πόδας πορϑουμένων, ἀλλὰ τὸν 
χάρακα φραξάμενος ἠρέμει, μέχρι. οὗ τοὺς μὲν ἐν προνο- 

5 μαῖς ἐσκεδασμένους κατεῖδε, τοὺς δ᾽ ἐν τῷ στρατοπέδῳ 

πᾶσαν ὥραν “ἐμπιπλαμένους ἀφειδῶς καὶ μεϑύοντας. 
Τότε δὲ νυκτὸς ἔτι τοὺς ψιλοὺς προεχπέμψας ἐμποδὼν 

εἶναι τοῖς βαρβάροις εἰς τάξιν καϑισταμένοις καὶ διατα- 
ράττειν εὐϑὺς ἐπεξιόντας, κατεβίβαζξεν ὄρϑρου τοὺς 

10 ὁπλίτας καὶ παρέταττεν ἐν τοῖς ἐπιπέδοις, πολλοὺς καὶ 151 
προϑύμους, οὐχ ὥσπερ οἱ βάρβαροι προσεδόκων, ὀλί- 
γους καὶ ἀτόλμους φανέντας. Πρῶτον μὲν οὖν τοῦτο 
τῶν Κελτῶν ἀνέτρεψε τὰ φρονήματα παρ᾽ ἀξίαν ἐπιχει-- 
ρεῖσϑαι δοκούντων. Ἔπειτα προσπίπτοντες οἵ ψιλοὶ καὶ 

15 πρὶν ἢ τὸν συνήϑη λαβεῖν κόσμον καὶ διακριϑῆναι κατὰ 
λόχους κινοῦντες αὐτοὺς καὶ βιαζόμενοι πρὸς τὸ Gvv- 
τυχὸν ἀτάκτους ἠνάγχασαν μάχεσϑαι. Τέλος δὲ τοῦ 
Καμίλλου τοὺς ὁπλίτας ἐπάγοντος, οἵ μὲν ἀνατεινάμενοι 
τὰς μαχαίρας συνδραμεῖν ἔσπευδον, οἱ δὲ τοῖς ὑσσοῖς 

90 ἀπαντῶντες καὶ τὰ σεσιδηρωμένα μέρη ταῖς πληγαῖς ὑπο-- 
φέροντες ἀνέστρεφον τὸν ἐκείνων σίδηρον μαλακὸν ὄντα 
καὶ λεπτῶς ἐληλαμένον, ὥστε κάμπτεσϑαι ταχὺ καὶ δι-- 
πλοῦσϑαι τὰς μαχαίρας, τοὺς δὲ ϑυρεοὺς συμπέπάρϑαι 
καὶ βαρύνεσϑαι τῶν ὑσσῶν ἐφελκομένων. 4ιὸ καὶ μεϑ-- 

“5 ἱστάμενοι τῶν ἰδίων ὅπλων ἐπειρῶντο τοῖς ἐκείνων 
συστρέφεσϑαι καὶ τοὺς ὑσσοὺς παραφέρειν ἐπιλαμβα- 
νόμενοι ταῖς χερσίν. Οἱ δὲ Ῥωμαῖοι γυμνοὺς ὁρῶντες 
ἤδη τοῖς ξίφεσιν ἐχρῶντο, καὶ φόνος μὲν ἦν πολὺς τῶν 
προτάχτων, φυγὴ δὲ τῶν ἄλλων πανταχόσε τοῦ πεδίου. 

80 Τοὺς γὰρ λόφους καὶ τὰ ὑψηλὰ προκατειλήφει Κάμιλ- 
Aog, τὸ δὲ στρατόπεδον διὰ τὸ ϑαρσεῖν ἄφρακτον ἔχον-- 
τὲς ἤδεσαν οὐ χαλεπῶς ἁλωσόμενον. Ταύτην τὴν μάχὴν 
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ἔτεσιν ὕστερον τρισκαίδεκα γενέσϑαι λέγουσι τῆς Ῥώ-- 
uxe ἁλώσεως, καὶ βέβαιον ἐξ αὐτῆς φρόνημα κατὰ τῶν 
Κελτῶν ἐγγενέσϑαι Ῥωμαίοις σφόδρα δεδοικόσι τοὺς 
βαρβάρους, ὡς τὸ πρῶτον διὰ νόσους καὶ τύχας παρα- 
λόγους, οὐ κατὰ κράτος, ὑπ᾽ αὐτῶν νενικημένους. Οὕτω 5 
δ᾽ οὖν ὁ φόβος ἦν ἰσχυρός, ὥστε ϑέσϑαι νόμον. ἀφεῖσϑαι 
τοὺς ἱερεῖς στρατείας χωρὶς ἃ ἂν μὴ Γαλατικὸς ü πόλεμος. 

XLIL Τῶν μὲν οὖν στρατιωτικῶν ἀγώνων οὗτος 

ἠγωνίσϑη τῷ Καμίλλῳ τελευταῖος. Τὴν γὰρ Οὐελιτφα- 
νῶν πόλιν εἷλεν ἐν παρέργῳ ταύτης τῆς στρατείας ἀμαχεὶ 10 
προσχωρήσασαν αὐτῷ. Τῶν δὲ πολιτικῶν ὁ μέγιστος 
ὑπελείπετο χαλεπώτερος πρὸς τὸν δῆμον (Gyvgov ἐπ-- 
ανήκοντα τῇ νίκῃ καὶ βιαξόμενον ἐκ δημοτῶν ὕπατον 

ἀποδεῖξαι παρὰ τὸν καϑεστῶτα νόμον, ἀντιταττομένης 
τῆς βουλῆς καὶ τὸν Κάμιλλον οὐκ ἐώσης ἀποϑέσϑαι τὴν 15 
ἀρχήν. ὡς μετ᾽ ἰσχυρᾶς καὶ μεγάλης ἐξουσίας τῆς ἐκείνου 
μαχησομένων ἂν βέλτιον ὑπὲρ τῆς ἀριστοκρατίας. Ἐπεὶ 
δὲ προχαϑημένου τοῦ Καμίλλου καὶ χρηματίζοντος ἐπὶ 
τῆς ἀγορᾶς ὑπηρέτης πεμφϑεὶς παρὰ τῶν δημάρχων 
ἐκέλευσεν ἀκολουϑεῖν καὶ τὴν χεῖρα τῷ σώματι προσῆ-- 36 
γεν ὡς ἀπάξων, κραυγὴ δὲ καὶ ϑόρυβος, οἷος οὔπω, 
κατέσχε τὴν ἀγοράν, τῶν μὲν περὶ τὸν Κάμιλλον ὠϑούν-- 
τῶν ἀπὸ τοῦ βήματος τὸν δημόσιον, τῶν δὲ πολλῶν 
κάτωϑεν ξλκεν ἐπικελευομένων. ἀπορούμενος τοῖς πα- 
ροῦσι τὴν μὲν ἀρχὴν οὐ προήκατο, τοὺς δὲ βουλευτὰς 25 
ἀναλαβὼν ἐβάδιξεν ἐπὶ τὴν σύγκλητον. Καὶ πρὶν εἰσελ-- 
ϑεῖν μεταστραφεὶς εἰς τὸ Καπιτώλιον εὔξατο τοῖς ϑεοῖς 
χατευϑῦναι τὰ παρόντα πρὸς τὸ κάλλιστοντέλος ὑποσχό- 
uevog ναὸν Ὁμονοίας ἱδρύσασϑαι τῆς ταραχῆς καταστά-- 
σης. Μεγάλου δ᾽ ἀγῶνος ἐν τῇ συγκλήτῳ γενομένου πρὸς 80 

τὰς ἐναντέας γνώμας. ὅμως ἐνίκησεν ἡ μαλακωτέρα καὶ 

ὑπείκουσα τῷ δήμῳ καὶ διδοῦσα τῶν ὑπάτων τὸν ἕτερον 
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ἀπὸ τοῦ πλήϑους ἀρχαιρεσιάσαι. Ταῦτα δ᾽ ὡς τῇ βουλῇ 
δοκοῦντα τοῦ δικτάτορος ἀνειπόντος ἐν τῷ δήμῳω,παρα- 
χρῆμα μέν, οἷον εἰκός, ἡδόμενοι τῇ βουλῇ διηλλάττοντο 
καὶ τὸν Κάμιλλον οἴκαδε κρότῳ καὶ βοῇ προέπεμπον. 

5 Τῇ δ᾽ ὑστεραία συνελϑόντες ἐψηφίσαντο τῆς μὲν Ὁμο- 
νοίας ἱερόν, ὥσπερ εὔξατο Κάμιλλος. εἰς τὴν &yo- 
ραν καὶ τὴν ἐκκλησίαν ἄποπτον ἐπὶ τοῖς γεγενημένοις 
ἱδρύσασϑαι, ταῖς δὲ καλουμέναις Ματίναις μίαν ἡμέραν 
προσϑέντας ἑορτάξειν τέτταρας, παραυτίκα δὲ ϑύειν καὶ 152 

10 στεφανηφορεῖν Ρωμαίους ἅπαντας. Τῶν δ᾽ ἀρχαιρεσίων 
βραβευϑέντων ὑπὸ Καμίλλου κατεστάϑησαν ὕπατοι 
Μάρκος μὲν Αἰμίλιος ἐκ πατρικίων, Λεύκιος δὲ Σέξτιος 
ἐκ δημοτῶν πρῶτος. Καὶ τοῦτο πέρας αἴ Καμίλλου πρά- 
ἕξεις ἔσχον. 

15  XLIII. Ἐν δὲ τῷ κατόπιν ἐνιαυτῷ λοιμώδης νόσος 

ἐμπεσοῦσα τῇ Ῥώμῃ τὸν μὲν ἄλλον ὄχλον οὐ περιληπτὸν 
ἀριϑμῷ διέφϑειρε, τῶν δ᾽ ἀρχόντων τοὺς πλείστους. 
Ἐτελεύτησε δὲ καὶ Κάμιλλος, ἡλικίας μὲν οὕνεκα καὶ 
βίου τελειότητος, ὡς εἴ τις ἄλλος ἀνθρώπων ὡραῖος, 

90 ἀνιάσας δὲ Ῥωμαίους ὡς οὐδὲ σύμπαντες οἱ τῇ νόσῳ 
κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἀποθανόντες. 

HEPIKAHXZ. 

I. ξένους τινὰς ἐν Ῥώμῃ πλουσίους κυνῶν τέκνα καὶ 

πιϑήκων ἐν τοῖς κόλποις περιφέροντας καὶ ἀγαπῶντας 
ἰδὼν ὁ Καῖσαρ, ὡς ἔοικεν, ἠρώτησεν, εἰ παιδία παρ᾽ 
αὐτοῖς οὐ τίκτουσιν αἱ γυναῖκες, ἡγεμονικῶς σφόδρα 

β0νουϑετήσας τοὺς τὸ φύσει φιλητικὸν ἐν ἡμῖν καὶ φιλό- 
στοργον εἰς ϑηρία καταναλίσκοντας ἀνθρώποις ὀφειλό- 
usvov. "4o οὖν, ἐπεὶ φιλομαϑές τι κέκτηται καὶ φιλο- 
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ϑέαμον ἡμῶν ἡ ψυχὴ φύσει, λόγον ἔχει ψέγειν τοὺς 
καταχρωμένους τούτῳ πρὸς τὰ μηδεμιᾶς ἄξια σπουδῆς 
ἀκούσματα καὶ ϑεάματα, τῶν δὲ καλῶν καὶ ὠφελίμων 

παραμελοῦντας; Τῇ μὲν γὰρ αἰσϑήσει κατὰ πάϑος τῆς 
πληγῆς ἀντιλαμβανομένῃ τῶν προστυγχανόντων ἴσως ὃ 
ἀνάγκη πᾶν τὸ φαινόμενον, ἄν ve χρήσιμον ἄν τ᾽ ἄχρη- 
στον ἡ, ϑεωρεῖν, τῷ νῷ δ᾽ ἕκαστος εἰ βούλοιτο χρῆσϑαι., 
καὶ τρέπειν ἑαυτὸν ἀεὶ καὶ μεταβάλλειν δᾷστα πρὸς τὸ 
δοκοῦν πέφυκεν, ὥστε χρὴ διώκειν τὸ βέλτιστον. ἵνα 
μὴ ϑεωρῇ μόνον. ἀλλὰ καὶ τρέφηται τῷ ϑεωρεῖν. Ὥς 10 
γὰρ ὀφϑαλμῷ χρόα πρόσφορος, ἧς τὸ ἀνθηρὸν ἅμα καὶ 
τερπνὸν ἀναξωπυρεῖ καὶ τρέφει τὴν ὄψιν, οὕτω τὴν 
διάνοιαν ἐπάγειν δεῖ ϑεάμασιν ἃ τῷ χαίρειν πρὸς τὸ οὐ- 
κεῖον αὐτὴν ἀγαϑὸν ἐκκαλεῖ. Ταῦτα δὲ ἔστιν ἐν τοῖς ἀπ 
ἀρετῆς ἔργοις, ἃ καὶ ξῆλόν τινα καὶ προϑυμίαν ἀγωγὸν 15 
εἰς μίμησιν ἐμποιεῖ τοῖς ἱστορήμασιν ἐπεὶ τῶν γ᾽ ἄλλων 
οὐκ εὐθὺς ἀκολουϑεῖ τῷ ϑαυμάσαι τὸ πραχϑὲν ὁρμὴ 
πρὸς τὸ πρᾶξαι: πολλάκις δὲ καὶ τοὐναντίον χαίροντες 
τῷ ἔργῳ τοῦ δημιουργοῦ καταφρονοῦμεν, ὡς ἐπὶ τῶν 
μύρων καὶ τῶν ἁλουργῶν. τούτοις μὲν ἡδόμεϑα, τοὺς 30 
ὃὲ βαφεῖς καὶ μυρεψοὺς ἀνελευϑέρους ἡγούμεϑα καὶ 
βαναύσους. Διὸ καλῶς μὲν ᾿δντισϑένης ἀκούσας ὅτι 
σπουδαῖός ἐστιν αὐλητὴς Ἰσμηνίας, ...4λλ᾽ ἄνϑρωπος"" 
ἔφη ..«μοχϑηρός" οὐ γὰρ ἂν οὕτω σπουδαῖος ἦν αὐλη- 
τής" ““ ὃ δὲ Φίλιππος πρὸς τὸν υἱὸν ἐπιτερπῶς ἔν τινι 35 
πότῳ ψήλαντα καὶ τεχνικῶς εἶπεν." »Οὐκ αἰσχύνῃ κα- 
Adg οὕτω ψάλλων ;““ oxi γὰρ, ἂν βασιλεὺς ἀκροᾶσϑαι 
ψαλλόντων σχολάζξῃ, καὶ πολὺ νέμει ταῖς Μούσαις éré- 

oov ἀγωνιξομένων τὰ τοιαῦτα ϑεατὴς γιγνόμενος. 
153 IL. Ἡ δ᾽ αὐτουργία τῶν ταπεινῶν τῆς εἰς τὰ καλὰ ῥᾳ-- 30 

ϑυμίας μάρτυρα τὸν ἐν τοῖς ἀχρήστοις πόνον παρέχεται 
xu9' αὑτῆς" καὶ οὐδεὶς εὐφυὴς νέος ἢ τὸν ἐν Πίσῃ ϑεα-- 
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σάμενος 4ία γενέσϑαι Φειδίας ἐπεϑύμησεν ἢ τὴν Ἥραν 
τὴν ἐν Ἴάργει Πολύκλειτος, οὐδ᾽ ᾿ἀνακρέων ἢ Φιλητᾶς 
ἢ ̓“Αρχίλοχος ἡσϑεὶς αὐτῶν τοῖς ποιήμασιν. Οὐ γὰρ &vay- 
xaiov, εἰ τέρπει τὸ ἔργον ὡς χάριεν, ἄξιον σπουδῆς 

6 εἶναι τὸν εἰργασμένον. Ὅϑεν οὐδ᾽ ὠφελεῖ τὰ τοιαῦτα 
τοὺς ϑεωμένους, πρὸς ἃ μιμητικὸς οὐ γένεται ξῆλος 
οὐδὲ ἀνάδοσις κινοῦσα προϑυμίαν καὶ ἀφορμὴν ἐπὶ τὴν 
ἐξομοίωσιν. ᾿4λλ᾽ Tj γε ἀρετὴ ταῖς πράξεσιν εὐθὺς οὕτω 
διατέϑησιν, ὥστε ἅμα ϑαυμάξεσϑαι τὰ ἔργα καὶ ξηλοῦ-- 

Ιοσϑαι τοὺς εἰργασμένους. Τῶν μὲν γὰρ ἐκ τῆς τύχης 
ἀγαϑῶν τὰς κτήσεις καὶ ἀπολαύσεις." τῶν δ᾽ ἀπ᾽ ἀρετῆς 
τὰς πράξεις ἀγαπῶμεν. καὶ τὰ μὲν ἡμῖν παρ᾽ ἑτέρων, τὰ 
δὲ μᾶλλον ἑτέροις παρ᾽ ἡμῶν ὑπάρχειν βουλόμεϑα. Τὸ 
γὰρ καλὸν ἐφ᾽ αὑτὸ πρακτικῶς κινεῖ καὶ πρακτικὴν εὐ- 

15 ϑὺς ὁρμὴν ἐντίέϑησιν, ἠἡϑοποιοῦν οὐ τῇ μιμήσει τὸν ϑεω- 
τὴν; ἀλλὰ τῇ ἱστορίᾳ τοῦ ἔργου τὴν προαίρεσιν παρε- 
χόμενον. Ἔδοξεν οὖν καὶ ἡμῖν ἐνδιατρῖψαι τῇ περὶ τοὺς 
βίους ἀναγραφῇ, καὶ τοῦτο τὸ βιβλίον δέκατον συντε-- 
τάχαμεν τὸν Περικλέους βίον καὶ τὸν Φαβίου Μαξίμου 

20 τοῦ διαπολεμήσαντος πρὸς ᾿άννίβαν περιέχον, ἀνδρῶν 
κατά τε τὰς ἄλλας ἀρετὰς ὁμοίων, μάλιστα δὲ πρᾳότητα 
καὶ δικαιοσύνην, καὶ τῷ δύνασϑαι φέρειν δήμων καὶ 
συναρχόντων ἀγνωμοσύνας ὠφελιμωτάτων ταῖς πατρίσι 
γενομένων. Εἰ δ᾽ ὀρϑῶς στοχαξόμεϑα τοῦ δέοντος, ἔξε-- 

25 στι κρίνειν ἐκ τῶν γραφομένων. 
. ML Περικλῆς γὰρ ἦν τῶν μὲν φυλῶν ᾿ἀκαμαντίδης, 
τῶν δὲ δήμων Χολαργεύς, οἴκου δὲ καὶ γένους τοῦ πρώ- 
του κατ᾽ ἀμφοτέρους. Ξάνϑιππος γὰρ ὃ νικήσας ἐν Mv- 
κάλῃ τοὺς βασιλέως στρατηγοὺς ἔγημεν ᾿4γαρίστην Κλει-- 

βοσϑένους ἔγγονον, ὃς ἐξήλασε Πεισιστρατίδας καὶ κατέ- 
λυσε τὴν τυραννίδα γενναίως καὶ νόμους ἔϑετο καὶ 
πολιτείαν ἄριστα κεκραμένην πρὸς ὁμόνοιαν καὶ σωτη-- 
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ρίαν κατέστησεν. Αὕτη κατὰ τοὺς ὕπνους ἔδοξε τεκεῖν 

λέοντα, καὶ μεϑ᾽ ἡμέρας ὀλίγας ἔτεκε Περικλέα, τὰ μ᾽ v 

ἄλλα τὴν ἰδέαν τοῦ σώματος ἄμεμπτον, προμήκη δὲ τὴν 

κεφαλὴν καὶ ἀσύμμετρον. Ὅϑεν αἵ μὲν εἰκόνες αὐτοῦ 

σχεδὸν ἅπασαι κράνεσι περιέχονται, μὴ βουλομένων, ὡς 5 
ἔοικε, τῶν τεχνιτῶν ἐξονειδέξειν. Οἱ δ᾽ ᾿4ττικοὶ ποιηταὶ 

agosdpuion αὐτὸν ἐκάλουν τὴν γὰρ σκίλλαν ἔστιν ὅτε 

καὶ σχῖνον ὀνομάζουσι. Τῶν δὲ κωμικῶν ὁ μὲν Κρατῖ- 

vog ἐν Χείρωσι: Στάσις δὲ (φησὶ) καὶ πρεσβυγε- 
νὴς Κρόνος ἀλλήλοισι μιγέντε μέγιστον ví-1C 
κτετον τύφαννον, ὃν δὴ κεφαληγερέταν ϑεοὶ 

καλέουσι: καὶ πάλιν ἐν Νεμέσει" Μόλ᾽, ὦ Ζεῦ ξέ- 
νιεκαὶ καραιέ. Τηλεκλείδης δὲ ποτὲ μὲν ὑπὸ τῶν 

πραγμάτων ἠπορημένον καϑῆσϑαί φησιν αὐτὸν ἐν τῇ 
πόλεικαρηβαροῦντα, ποτὲ δὲ μόνον ἐκ κεφαλῆς 15 
ἑνδεκακλίνου ϑόρυβον πολὺν ἐξανατέλλειν" 

ὁ δ΄ Εὔπολις ἐν τοῖς ΖΦ ἤμοις πυνθανόμενος περὶ ἑκάστου 
τῶν ἀναβεβηκότων ἐξ ἅἄδου δημαγωγῶν, ὡς ὁ Περικλῆς 
ὠνομάσϑη τελευταῖος" 

O τι περ κεφάλαιον τῶν κάτωϑεν ἤγαγες. 20 
IV. Ζιδάσκαλον δ᾽ αὐτοῦ τῶν μουσικῶν οἱ πλεῖστοι 

“άμωνα γενέσϑαι λέγουσιν, οὗ φασι δεῖν τοὔνομα βρα- 
χύνοντας τὴν προτέραν συλλαβὴν ἐκφέρειν - "Agiovové- 
λης δὲ παρὰ Πυϑοκλείδῃ μουσικὴν διαπονηϑῆναι τὸν 
ἄνδρα φησίν. Ὁ δὲ Δάμων ἔοικεν ἄκρος ὧν σοφιστὴς 25 
καταδύεσθαι μὲν εἰς τὸ τῆς μουσικῆς ὄνομα πρὸς τοὺς 

154 πολλοὺς ἐπικρυπτόμενος τὴν δεινότητα, τῷ δὲ Περικλεῖ 
συνὴν καθάπερ ἀϑλητῇ τῶν πολιτικῶν ἀλείπτης καὶ 
διδάσκαλος. Οὐ μὴν ἔλαϑεν ὁ ΖΙάμων τῇ λύρᾳ παρα- 
καλύμματι χρώμενος, ἀλλ᾽ ὡς μεγαλοπράγμων καὶ φι-- 80 

λοτύραννος ἐξωστρακίσϑη καὶ παρέσχε τοῖς κωμικοῖς 
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διατριβήν. Ὁ γοῦν Πλάτων καὶ πυνϑανόμενον αὐτοῦ 
τινα πεποίηκεν οὕτω" 

Πρῶτον μὲν οὖν μοι λέξον, ἀντιβολῶ" σὺ yàg, 
ὥς φασιν, ὃ Χείρων ἐξέθρεψας Περικλέα. 

5 Ζιήκουσε δὲ Περικλῆς καὶ Ζήνωνος τοῦ ᾿Ἐλεάτου πραγ- 
ματευομένου περὶ φύσιν, ὡς Παρμενίδης, ἐλεγκχτικὴν 
δέ τινα καὶ δι᾿ ἀντιλογίας κατακλείουσαν εἰς ἀπορίαν 
ἐξασκήσαντος ἕξιν. ὥσπερ καὶ Τίμων ὁ Φλιάσιος εἴρηκε 
διὰ τούτων" 

10 ᾿Δμφοτερογλώσσου τὸ μέγα σϑένος οὐκ ἀλαπαδνὸν 
Ζήνωνος. πάντων ἐπιλήπτορος. 

Ὁ δὲ πλεῖστα Περικλεῖ συγγενόμενος καὶ μάλιστα περι-- 
ϑεὶς ὄγκον αὐτῷ καὶ φρόνημα δημαγωγίας ἐμβριϑέστε-- 
ρον, ὅλως τε μετεωρίσας καὶ συνεξάρας τὸ ἀξίωμα τοῦ 

15 ἤϑους ᾿Δναξαγόρας ἦν ὁ Κλαζομένιος, ὃν οἱ τότ᾽ ἄνϑρω- 
ποι Νοῦν προσηγόρευον, εἴτε τὴν σύνεσιν αὐτοῦ μεγά-- 
λην εἰς φυσιολογίαν καὶ περιττὴν διαφανεῖσαν ϑαυμά- 

σαντες, εἴθ᾽ ὅτι τοῖς ὅλοις πρῶτος οὐ τύχην οὐδ᾽ ἀνάγκην 
διακοσμήσεως ἀρχήν, ἀλλὰ νοῦν ἐπέστησε καϑαρὸν καὶ 

80 ἄκρατον ἐν μεμιγμένοις πᾶσι τοῖς ἄλλοις ἀποκρένοντα 
τὰς ὁμοιομερείας. 

V. Τοῦτον ὑπερφυῶς τὸν ἄνδρα ϑάυμάσας ὁ Περι- 
κλῆς καὶ τῆς λεγομένης μετεωρφολογίας καὶ μεταρσιολε- 
σχίας ὑποπιμπλάμενος οὐ μόνον, ὡς ἔοικε, τὸ φρόνημα 

96 σοβαρὸν καὶ τὸν λόγον ὑψηλὸν εἶχε καὶ καϑαρὸν ὀχλικῆς 
καὶ πανούργου βωμολοχίας, ἀλλὰ καὶ προσώπου σύστα- 
σις ἄϑρυπτος εἰς γέλωτα καὶ πρᾳότης πορείας καὶ κατα- 

στολὴ περιβολῆς πρὸς οὐδὲν ἐκταραττομένη πάϑος ἐν 
τῷ λέγειν καὶ πλάσμα φωνῆς ἀϑόρυβου, καὶ ὅσα τοιαῦτα 

30 z&vv«g ϑαυμαστῶς ἐξέπληττε. ΔΠοιδορούμενος γοῦν ποτε 
καὶ κακῶς ἀκούων ὑπό τινος τῶν βδελυρῶν καὶ ἀκολά-- 
στῶν ὅλην ἡμέραν ὑπέμεινε σιωπῇ κατ᾽ ἀγορᾶν, ἅμα τι 
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τῶν ἐπειγόντων καταπραττόμενος" ἑσπέρας δ᾽ ἀπῇει 
χοσμίως οἴκαδε παρακολουθοῦντος τοῦ ἀνθρώπου καὶ 
πάσῃ χρωμένου βλασφημίᾳ πρὸς αὐτόν. Ὡς δὲ ἔμελλεν 
εἰσιέναι σκότους ὄντος ἤδη, προσέταξέ τινι τῶν οἰκετῶν 
φῶς λαβόντι παραπέμψαι καὶ καταστῆσαι πρὸς τὴν oi-5 
κέαν τὸν ἄνϑρωπον. Ὁ δὲ ποιητὴς Tov μοϑωνικήν φησι 
τὴν ὁμιλίαν καὶ ὑπότυφον εἶναι τοῦ Περικλέους, καὶ ταῖς 
μεγαλαυχίαις αὐτοῦ πολλὴν ὑπεροψίαν ἀναμεμῖχϑαι καὶ 
περιφρόνησιν τῶν ἄλλων" ἐπαινεῖ δὲ τὸ Κίμωνος ἐμ-- 
μελὲς καὶ ὑγρὸν καὶ μεμουσωμένον ἐν ταῖς περιφοραῖς. 10 
᾿4λλ᾽ Ἴωνα μέν, ὥσπερ τραγικὴν διδασκαλίαν, ἀξιοῦντα 
τὴν ἀρετὴν ἔχειν τι πάντως καὶ σατυρικὸν μέρος ἐῶμεν" 
τοὺς δὲ τοῦ Περικλέους τὴν σεμνότητα δοξοκοπίαν τε 
καὶ τῦφον ἀποκαλοῦντας ὁ Ζήνων παρεκάλει καὶ αὐτούς 

τι τοιοῦτο δοξοκοπεῖν, ὡς τῆς προσποιήσεως αὐτῆς τῶν 15 
καλῶν ὑποποιούσης τινὰ λεληϑότως ξῆλον καὶ συνή-- 
ϑειαν. 

VI. Οὐ μόνον δὲ ταῦτα τῆς ᾿ἀναξαγόρου συνουσίας 
ἀπέλαυσε Περικλῆς. ἀλλὰ καὶ δεισιδαιμονίας δοκεῖ γενέ- 
σϑαι καϑυπέρτερος, ὅσην πρὸς τὰ μετέωρα ϑάμβος éveo-20 
γάξεται τοῖς αὐτῶν τε τούτων τὰς αἰτίας ἀγνοοῦσι καὶ 

περὶ τὰ ϑεῖα δαιμονῶσι καὶ ταραττομένοις δι᾽ ἀπειρίαν 
αὐτῶν. ἣν ὁ φυσικὸς λόγος ἀπαλλάττων ἀντὶ τῆς φοβε- | 
ρᾶς καὶ φλεγμαινούσης δεισιδαιμονίας τὴν ἀσφαλῆ μετ᾽ 
ἐλπίδων ἀγαθῶν εὐσέβειαν ἐργάξεται. Μέγεται δέ movs25 : 
κριοῦ μονόχερω κεφαλὴν ἐξ ἀγροῦ τῷ Περικλεῖ κομι-- 
σϑῆναι, καὶ Acuzova μὲν τὸν μάντιν, ὡς «εἶδε τὸ κέρας 
ἰσχυρὸν καὶ στερεὸν ἐκ μέσου τοῦ μετώπου πεφυκός, 

155 εἰπεῖν, ὅτι δυεῖν οὐσῶν ἐν τῇ πόλει δυναστειῶν, τῆς 
Θουκυδίδου καὶ Περικλέους. εἰς ἕνα περιστήσεται τὸ 80 
κράτος παρ᾽ ᾧ γένοιτο τὸ σημεῖον" τὸν δ᾽ ᾿δναξαγόραν 
τοῦ χρανίου διακοπέντος ἐπιδεῖξαι τὸν ἐγκέφαλον οὐ 
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πεπληρωκότα τὴν βάσιν, ἀλλ᾽ ὀξὺν ὥσπερ ὠὸν ἐκ τοῦ 
παντὸς ἀγγείου συνωλισϑηκότα. κατὰ τὸν τόπον ἐκεῖνον, 
ὅϑεν ἡ ῥίζα τοῦ κέρατος εἶχε τὴν ἀρχήν. Καὶ τότε μὲν 
ϑαυμασϑῆναι τὸν ᾿ἀναξαγόραν ὑπὸ τῶν παρόντων, ὀλί- 

ὅγῳ δ᾽ ὕστερον τὸν A&uzova , τοῦ μὲν Θουκυδίδου κατα-- 

λυϑέντος, τῶν δὲ τοῦ δήμου πραγμάτων ὁμαλῶς ἁπάν-- 
τῶν ὑπὸ τῷ Περικλεῖ γενομένων. Ἐκώλυε δ᾽ οὐδέν, 
οἶμαι, καὶ τὸν φυσικὸν ἐπιτυγχάνειν καὶ τὸν μάντιν, 
τοῦ μὲν τὴν αἰτίαν, τοῦ δὲ τὸ τέλος καλῶς ἐκλαμβά- 

10 vovrog* ὑπέκειτο γὰρ τῷ μέν, ἐκ τίνων γέγονε καὶ πῶς 
πέφυκε, ϑεωρῆσαι, τῷ δέ, πρὸς τί γέγονε καὶ τί σημαί- 
νει. προειπεῖν. Οἱ δὲ τῆς αἰτίας τὴν εὕρεσιν ἀναίρεσιν 
εἶναι λέγοντες τοῦ σημείου οὐκ ἐπινοοῦσιν ἅμα τοῖς 
ϑείοις καὶ τὰ τεχνητὰ τῶν συμβόλων ἀϑετοῦντες, vo- 

15 povg τε δίσκων καὶ φῶτα πυρσῶν καὶ γνωμόνων ἀπο- 
σκιασμούς" ὧν ἕκαστον αἰτίᾳ τινὶ καὶ κατασκευῇ σημεῖον 
εἶναί τινος πεποίηται. Ταῦτα μὲν οὖν ἴσως ἑτέρας ἐστὶ 
πραγματείας. 

VII. Ὁ δὲ Περικλῆς νέος μὲν ὧν σφόδρα τὸν δῆμον 
50 εὐλαβεῖτο. Καὶ γὰρ ἐδόκει Πεισιστράτῳ τῷ τυράννῳ τὸ 

εἶδος ἐμφερὴς εἶναι, τήν ve φωνὴν ἡδεῖαν οὖσαν αὐτοῦ 
καὶ τὴν γλῶτταν εὔτροχον ἐν τῷ διαλέγεσθαι καὶ ταχεῖαν 
οἵ σφόδρα γέροντες ἐξεπλήττοντο πρὸς τὴν ὁμοιότητα. 
Πλούτου δὲ καὶ γένους προσόντος αὐτῷ λαμπροῦ καὶ 

25 φίλων, ot πλεῖστον ἠδύναντο, φοβούμενος ἐξοστρακι- 
σϑῆναι, τῶν μὲν πολιτικῶν οὐδὲν ἔπραττεν, ἐν δὲ ταῖς 
στρατείαις ἀνὴρ ἀγαϑὸς ἦν καὶ φιλοκίνδυνος. Ἐπεὶ δ᾽ 
᾿Δριστείδης μὲν ἀποτεϑνήκει καὶ Θεμιστοκλῆς ἐξεπεπτώ-- 
κει. Κίμωνα δ᾽ a στρατεῖαι τὰ πολλὰ τῆς Ἑλλάδος ἔξω 

30xarsiyov, οὕτω δὴ φέρων ὁ Περικλῆς τῷ δήμῳ προσέ- 
νειμὲν ἑαυτόν, ἀντὶ τῶν πλουσίων καὶ ὀλίγων τὰ τῶν 
πολλῶν καὶ πενήτων ἑλόμενος παρὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν 
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ἥκιστα δημοτικὴν οὖσαν. ᾿4λλ᾽, ὡς ἔοικε, δεδιὼς μὲν 
ὑποψίᾳ περιπεσεῖν τυραννίδος, ὁρῶν δ᾽ ἀριστοκρατικὸν 
τὸν Κίμωνα καὶ διαφερόντως ὑπὸ τῶν καλῶν κἀγαϑῶν 
ἀνδρῶν ἀγαπώμενον, ὑπῆλϑε τοὺς πολλοὺς ἀσφάλειαν 
μὲν ἑαυτῷ, δύναμιν δὲ κατ᾽ ἐκείνου παρασκευαξόμενος. 5 
Εὐϑὺς δὲ καὶ τοῖς περὶ τὴν δίαιταν ἑτέραν τάξιν ἐπέϑη-- 
κεν. Ὁδόν τε γὰρ ἐν ἄστει μίαν ἑωρᾶτο τὴν ἐπ᾽ ἀγορὰν 
καὶ τὸ βουλευτήριον πορευόμενος, κλήσεις τε δείπνων 
καὶ τὴν τοιαύτην ἅπασαν φιλοφροσύνην καὶ συνήϑειαν 
ἐξέλιπεν. ὡς ἐν οἷς ἐπολιτεύσατο χρόνοις uexgotg γενο-- 10 
μένοις πρὸς μηδένα τῶν φίλων ἐπὶ δεῖπνον ἐλϑεῖν, πλὴν 
Εὐρυπτολέμου τοῦ ἀνεψιοῦ γαμοῦντος ἄχρι τῶν σπον- 
δῶν παραγενόμενος εὐθὺς ἐξανέστη. devel γὰρ af 
φιλοφροσύναι παντὸς ὄγκου περιγενέσϑαι καὶ δυσφύ-- 
λακτον ἐν συνηϑείᾳ τὸ πρὸς δόξαν σεμνόν ἐστι" τῆς 16 
ἀληϑινῆς δ᾽ ἀρετῆς κάλλιστα φαίνεται τὰ μάλιστα φαι-- 
νόμενα,καὶ τῶν ἀγαϑῶν ἀνδρῶν οὐδὲν οὕτω ϑαυμάσιον 
τοῖς ἐκτὸς ὡς ὁ καϑ᾽ ἡμέραν βίος τοῖς συνοῦσιν. Ὁ δὲ 
καὶ τοῦ δήμου τὸ συνεχὲς φεύγων καὶ τὸν κόρον οἷον ἐκ 
διαλειμμάτων ἐπλησίαξεν. οὐκ ἐπὶ παντὶ πράγματι λέ- 20 
yov οὐδ᾽ ἀεὶ παριὼν εἰς τὸ πλῆϑος, ἀλλ᾽ ἑαυτὸν ὥσπερ 
τὴν Σαλαμινίαν τριήρη. φησὶ Κριτόλαος πρὸς τὰς με- 
γάλας χρείας ἐπιδιδοὺς, τάλλα δὲ φίλους καὶ ῥήτορας 
ἑτέρους καϑιεὶς ἔπραττεν. Ὧν ἕνα φασὶ γενέσϑαι τὸν 
Ἐφιάλτην, ὃς κατέλυσε τὸ κράτος τῆς ἐξ ̓ Δρείου πάγου 35 
βουλῆς, πολλήν, κατὰ τὸν Πλάτωνα, καὶ ἄκρατον τοῖς 
πολίταις ἐλευϑερίαν οἰνοχοῶν, ὑφ᾽ ἧς, ὥσπερ ἵππον, 
ἐξυβρίσαντα τὸν δῆμον οἵ κωμῳδοποιοὶ λέγουσι πει-- 

1569 «oystiv οὐκέτι τολμᾶν, ἀλλὰ δάκνειν τὴν Ev- 
βοιαν καὶ ταῖς νήσοις ἐπιπηδᾶν. 30 

per xa s : 
VII. Tij μέντοι περὶ τὸν βίον κατασκευῇ καὶ τῷ ue- 

γέϑει τοῦ φρονήματος ἁρμόξοντα λόγον, ὥσπερ ὄργανον, 
PLUT. viT, 1. 20 
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ἐξαρτυόμενος παρενέτεινε πολλαχοῦ τὸν ᾿ἀναξαγόραν, 
οἷον βαφὴν τῇ ῥητορικῇ τὴν φυσιολογίαν ὑποχεόμενος. 
Τὸ γὰρ ὑψηλόνουν τοῦτο καὶ πάντητελεσιουρ- 
γόν, ὡς ὁ ϑεῖος Πλάτων φησί, πρὸς τῷ εὐφυὴς εἶ- 

δναι κτησάμενος ἐκ φυσιολογίας, καὶ τὸ πρόσφορον 
ἑλκύσας ἐπὶ τὴν τῶν λόγων τέχνην, πολὺ πάντων διή- 
νεγκε. Διὸ καὶ τὴν ἐπίκλησιν αὐτῷ γενέσϑαι λέγουσι" 
καίτοι τινὲς ἀπὸ τῶν οἷς ἐκόσμησε τὴν πόλιν. οἱ δ᾽ ἀπὸ 
τῆς ἐν τῇ πολιτείᾳ καὶ ταῖς στρατηγίαις δυνάμεως Ὀλύμ-- 

10 πίον αὐτὸν οἴονται προσαγορευϑῆναι: καὶ συνδραμεῖν 
οὐδὲν ἀπέοικεν ἀπὸ πολλῶν προσόντων τῷ ἀνδρὶ τὴν 
δόξαν. 41 μέντοι κωμῳδίαν τῶν τότε διδασκάλων σπουδῇ 
τε πολλὰς καὶ μετὰ γέλωτος ἀφεικότων φωνὰς εἰς αὐτὸν 
ἐπὶ τῷ λόγῳ μάλιστα τὴν προσωνυμίαν γενέσϑαι δηλοῦ- 

156., βροντᾶν μὲν αὐτὸν καὶ ἀστράπτειν, ὅτε δημη- 
γοροέη, δεινὸν δὲ κεραυνὸν ἐν γλώσσῃ φέρειν 
λεγόντων. Ζιαμνημονεύεται δέ τις καὶ Θουκυδίδου τοῦ 
“Μελησίου λόγος εἰς τὴν δεινότητα τοῦ Περικλέους μετὰ 
παιδιᾶς εἰρημένος. Ἦν μὲν γὰρ ὁ Θουκυδίδης τῶν καλῶν 

"0 καὶ ἀγαϑῶν ἀνδρῶν καὶ πλεῖστον ἀντεπολιτεύσατο τῷ 
Περικλεῖ χρόνον: ᾿Δρχιδάμου δὲ τοῦ Δακεδαιμονέων 
βασιλέως πυνϑανομένου, πότερον αὐτὸς ἢ Περικλῆς 
παλαίει βέλτιον Ὅταν" εἶπεν ..ἐγὼ καταβάλω παλαίων, 
ἐκεῖνος ἀντιλέγων. ὡς οὐ πέπτωκε, νικᾷ καὶ μεταπείϑει 

25 τοὺς ὁρῶντας.““ Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ Περικλῆς περὶ 
τὸν λόγον εὐλαβὴς ἦν. ὥστ᾽ ἀεὶ πρὸς τὸ βῆμα βαδίζων 
εὔχετο τοῖς ϑεοῖς μηδὲ ῥῆμα μηδὲν ἐκπεσεῖν ἄκοντος αὖ-- 
τοῦ πρὸς τὴν προκειμένην χρείαν ἀνάρμοστον. "Eyyoa- 
gov μὲν οὖν οὐδὲν ἀπολέλοιπε πλὴν τῶν ψηφισμάτων" 

80 ἀπομνημονεύεται δ᾽ ὀλίγα παντάπασιν" οἷον τὸ τὴν Ai- 
γιναν ὡς λήμην τοῦ Πειραιῶς ἀφελεῖν : κελεῦσαι, καὶ τὸ 

τὸν πόλεμον ἤδη φάναι καϑορᾶν ἀπὸ Πελοποννήσου 
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προσφερόμενον. Ka ποτε τοῦ Σοφοκλέους, ὅτε συστρα- 
τηγῶν ἐξέπλευσε μετ᾽ αὐτοῦ, παῖδα καλὸν ἐπαινέσαντος 
5,0 μόνον“ ἔφη, τὰς χεῖρας, ὦ Σοφόκλεις, δεῖ καϑαρὰς 
ἔχειν τὸν στρατηγόν. ἀλλὰ καὶ τὰς ὄψεις.““ Ὁ δὲ Στη- 
σίμβροτός φησιν. ὅτι τοὺς ἐν Σάμῳ τεϑνηκότας ἐγκω-ὅ 
μιάζων ἐπὶ τοῦ βήματος ἀϑανάτους ἔλεγε “γεγονέναι ' 
καϑάπερ τοὺς ϑεούς" οὐ γὰρ ἐκείνους αὐτοὺς ὁρῶμεν, | 

ἀλλὰ ταῖς τιμαῖς. ἃς ἔχουσι. καὶ τοῖς ἀγαϑοῖς. g παρ- 
ἔχουσιν, ἀθανάτους εἶναι τεκμαιρόμεθα" ταῦτ᾽ οὖν 

"ὑπάρχειν καὶ τοῖς ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀποϑανοῦσιν. 10 

ΙΧ. Ἐπεὶ δὲ Θουκυδέδης μὲν ἀριστοκρατικήν τινα 
τὴν τοῦ Περικλέους ὑπογράφει πολιτείαν, λόγῳ μὲν 
οὖσαν δημοκρατίαν, ἔργῳ δ᾽ ὑπὸ τοῦ πρώτου ἀνδρὸς 
ἀρχήν. ἄλλοι δὲ πολλοὶ πρῶτον ὑπ᾽ ἐκείνου φασὶ τὸν 
δῆμον ἐπὶ κληρουχίας καὶ ϑεωρικὰ καὶ μισϑῶν διανομὰς 15 
προαχϑῆναι κακῶς ἐθισϑέντα καὶ γενόμενον πολυτελῆ 
καὶ ἀκόλαστον ὑπὸ τῶν τότε πολιτευμάτων ἀντὶ σώ-- 
qoovog. καὶ αὐτουργοῦ. ϑεωρείσϑω διὰ τῶν πραγμάτων 

αὐτῶν ἡ αἰτία τῆς μεταβολῆς. Ἐν ἀρχῇ μὲν ydo j ὥσπερ 

εἴρηται, πρὸς τὴν Κίμωνος δόξαν ἀντιταττόμενος ὑπε-- 20 

ποιεῖτο τὸν δῆμον ἐλαττούμενος δὲ πλούτῳ xal χρή- 
μασιν, ἀφ᾽ ὧν ἐκεῖνος ἀνελάμβανε τοὺς πένητας δεῖπνόν 
τε καϑ' ἡμέραν τῷ δεομένῳ παρέχων ᾿4ϑηναίων καὶ τοὺς 
πρεσβυτέρους ἀμφιεννύων, τῶν τε χωρίων τοὺς φραγ- 

157 μοὺς ἀφαιρῶν. ὅπως ὀπωρίζωσιν οἵ βουλόμενοι. τού-- 95 
τοις ὁ Περικλῆς καταδημαγωγούμενος τρέπεται πρὸς 
τὴν τῶν δημοσίων διανομὴν, συμβουλεύσαντος αὐτῷ 
ΖΔαμωνίδου τοῦ 'Oa9ev , óc Δριστοτέλης ἱστόρηκε. Καὶ 
ταχὺ ϑεωρικοῖς καὶ δικαστικοῖς λήμμασιν ἄλλαις τε μι- 
σϑοφοραῖς καὶ χορηγίαις συνδεκάσας τὸ πλῆϑος ἐχρῆτο 80 
κατὰ τῆς ἐξ ̓ Δρείου πάγου βουλῆς. ἧς αὐτὸς οὐ μετεῖχε 
διὰ τὸ μήτ᾽ ἄρχων μήτε ϑεσμοϑέτης μήνα βασιάρδο μήτε 

* 
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πολέμαρχος λαχεῖν. Αὗται γὰρ αἵ ἀρχαὶ κληρωταί τε 
ἦσαν ἐκ παλαιοῦ καὶ δι᾽ αὐτῶν οἵ δοκιμασϑέντες ἀνέ- 
βαινον εἰς "ἄρειον πάγον. Διὸ καὶ μᾶλλον ἰσχύσας ὁ 
Περικλῆς ἐν τῷ δήμῳ κατεστασίασε τὴν βουλήν, ὥστε 

δτὴν μὲν ἀφαιρεϑῆναι τὰς πλείστας κρίσεις δι᾽ Ἐφιάλτου, 
Κίμωνα δ᾽ ὡς φιλολάκωνα καὶ μισόδημον ἐξοστρακι- 
σϑῆναι, πλούτῳ μὲν καὶ γένει μηδενὸς ἀπολειπόμενον, 
νίκας δὲ καλλίστας νενικηκότα τοὺς βαρβάρους καὶ χρη- 
μάτων πολλῶν καὶ λαφύρων ἐμπεπληκότα τὴν πόλιν, 

10 ὡς ἐν τοῖς περὶ ἐκείνου γέγραπται. Τοσοῦτον ἦν τὸ κρά- 
vog ἐν τῷ δήμῳ τοῦ Περικλέους. 

X. Ὁ μὲν οὖν ἐξοστρακισμὸς ὡρισμένην εἶχε νόμῳ 
δεκαετίαν τοῖς φεύγουσιν" ἐν δὲ τῷ διὰ μέσου “ακεδαι- 
μονίων στρατῷ μεγάλῳ ἐμβαλόντων εἰς τὴν Ταναγρι-- 

15 κὴν καὶ τῶν ᾿4ϑηναίων εὐθὺς ὁρμησάντων ἐπὶ αὐτούς, 
ὁ μὲν Κίμων ἐλϑὼν ἐκ τῆς φυγῆς ἔϑετο μετὰ τῶν φυλε- 
τῶν εἰς λόχον τὰ ὅπλὰ καὶ δι᾽ ἔργων ἀπολύεσθαι τὸν 
“ακωνισμὸν ἐβούλετο συγκινδυνεύσας τοῖς πολίταις. οἱ 

δὲ φίλοι τοῦ Περικλέους συστάντες ἀπήλασαν αὐτὸν ὡς 

40 φυγάδα. zuo καὶ δοκεῖ Περικλῆς ἐρρωμενέστατα τὴν μά-- 
qnv ἐκείνην ἀγωνίσασϑαι καὶ γενέσϑαι πάντων ἐπιφανέ- . 
στατος ἀφειδήσας τοῦσώματος. Ἔπεσον δὲ καὶ τοῦ Κέμω-- 
νος οἱ φίλοι πάντες ὁμαλῶς, οὗς Περικλῆς συνεπῃτιᾶτο 
τοῦ “ακωνισμοῦ: καὶ μετάνοια δεινὴ τοὺς 4ϑηναίους καὶ 

25 πόϑος ἔσχε τοῦ Κίμωνος, ἡττημένους μὲν ἐπὶ τῶν ὅρων 
τῆς ᾿ἀττικῆς, προσδοκῶντας δὲ βαρὺν εἰς ἔτους ὥραν 
πόλεμον. Αἰσϑόμενος οὖν ὁ Περικλῆς οὐκ ὥκνησε χαρί- 
σασϑαι τοῖς πολλοῖς, ἀλλὰ τὸ ψήφισμα γράψας αὐτὸς 
ἐχάλει τὸν ἄνδρα, κἀκεῖνος κατελϑὼν εἰρήνην ἐποίησε 

80ταῖς πόλεσιν. Οἰκείως γὰρ εἶχον οἵ Δακεδαιμόνιοι πρὸς 
αὐτὸν ὥσπερ ἀπήχϑοντο τῷ Περικλεῖ καὶ τοῖς ἄλλοις 
δημαγωγοῖς. Ἔνιοι δὲ φασιν οὐ πρότερον γραφῆναι τῷ 
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Κίμωνι τὴν κάϑοδον ὑπὸ τοῦ Περικλέους ἢ συνθήκας 
αὐτοῖς ἀπορρήτους γενέσϑαι δι’ Ἐλπινίκης, τῆς Κίμωνος 
ἀδελφῆς, ὥστε Κίμωνα μὲν ἐκπλεῦσαι λαβόντα ναῦς 
διακοσίας καὶ τῶν ἔξω στρατηγεῖν καταστρεφόμενον τὴν 
βασιλέως χώραν, Περικλεῖ δὲ τὴν ἐν ἄστει δύναμιν 8 
ὑπάρχειν. Ἐδόκει δὲ καὶ πρότερον ἡ Ἐλπινίκη τῷ Κίμωνι 
τὸν Περικλέα πρᾳότερον παρασχεῖν ὅτε τὴν ϑανατικὴν 

δίκην ἔφευγεν. Ἦν μὲν γὰρ εἷς τῶν κατηγόρων ὁ Περι- 
κλῆς ὑπὸ τοῦ δήμου προβεβλημένος, ἐλθούσης δὲ πρὸς 
αὐτὸν τῆς Ἐλπινίκης καὶ δεομένης μειδιάσας εἶπεν" 2, τὸ 

Ἐλπινίκη, γραῦς si, γραῦς εἶ, ὡς πράγματα τηλικαῦτα 

πράσσειν.“ Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ edid τὸν λόγον ἅπαξ &v- 
ἔστη, τὴν προβολὴν ἀφοσιούμενος͵ καὶ τῶν κατηγόρων 
ἐλάχιστα τὸν Κίμωνα λυπήσας ἀπεχώρησε. Πῶς ἂν οὖν 
τις Ἰδομενεῖ πιστεύσειε κατηγοροῦντι τοῦ Περικλέους, 
ὡς τὸν δημαγωγὸν Ἐφιάλτην φίλον γενόμενον καὶ κοι-- 
νωνὸν ὄντα τῆς ἐν τῇ πολιτείᾳ προαιρέσεως δολοφονή-- 
σαντος διὰ ξηλοτυπίαν καὶ φϑόνον τῆς δόξης; Ταῦτα 

γὰρ οὐκ οἶδ᾽ ὅϑεν συναγαγὼν ὥσπερ χολὴν τἀνδρὶ 

προσβέβληκε, πάντῃ μὲν ἴσως ovx ἀνεπιλήπτῳ, φρό-- 30 
vqua δ᾽ εὐγενὲς ἔχοντι καὶ ψυχὴν φιλότιμον. οἷς οὐδὲν 
ἐμφύεται πάϑος ὠμὸν οὕτω καὶ ϑηριῶδες. Ἐφιάλτην 

158 μὲν οὖν φοβερὸν ὄντα τοῖς ὀλιγαρχικοῖς καὶ περὶ τὰς 
εὐθύνας καὶ διώξεις τῶν τὸν δῆμον ἀδικούντων ἀπα- 
ραέτητον ἐπιβουλεύσαντες οἵ ἐχϑοοὶ δι᾽ ᾿Δριστοδίκου 25 
τοῦ Ταναγρικοῦ κρυφαίως ἀνεῖλον, ὡς ᾿Δριστοτέλης 
εἴρηκεν. ᾿Ετελεύτησε δὲ Κίμων ἐν Κύπρῳ στρατηγῶν. 

ΧΙ. Οἱ δ᾽ ἀριστοκρατικοὶ μέγιστον μὲν ἤδη τὸν Πε-- 
ρικλέα καὶ πρόσϑεν ὁρῶντες γεγονότα τῶν πολιτῶν, 
βουλόμενοι δ᾽ ὅμως εἶναί τινα τὸν πρὸς αὐτὸν ἀντιτασ--80 
σόμενον ἐν τῇ πόλει καὶ τὴν δύναμιν ἀμβλύνοντα, ὥστε 
μὴ κομιδῇ μοναρχίαν εἶναι. Θουκυδίδην τὸν ᾿4λωπεκῆ-- 

- 8 
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ev, ἄνδρα σώφρονα καὶ κηδεστὴν Κίμωνος, ἀντέστη-- 
σαν ᾿ἐναντιωσόμενον, ὃς ἧττον μὲν ὧν πολεμικὸς τοῦ 
Κίμωνος, ἀγοραῖος δὲ καὶ πολιτικὸς μᾶλλον, οἰκουρῶν 
ἐν ἄστει καὶ περὶ τὸ βῆμα τῷ Περικλεῖ συμπλεκόμενος 

5 ταχὺ τὴν πολιτείαν εἰς ἀντίπαλον κατέστησεν. Οὐ γὰρ 
εἴασε τοὺς καλοὺς κἀγαϑοὺς καλουμένους ἄνδρας ἐνδιε-- 

σπάρϑαι καὶ συμμεμῖχϑαι πρὸς τὸν δῆμον, ὡς πρότερον, 
ὑπὸ πλήϑους ἡἠμαυρωμένους τὸ ἀξίωμα, χωρὶς δὲ δια- 
κρίνας καὶ συναγαγὼν εἰς ταὐτὸ τὴν πάντων δύναμιν 

10 ἐμβριϑῆ γενομένην ὥσπερ ἐπὶ ξυγοῦ ῥοπὴν ἐποίησεν. 
Ἦν μὲν γὰρ ἐξ ἀρχῆς διπλόη τις ὕπουλος, ὥσπερ ἐν σι-- 
δήρῳ, διαφορὰν ὑποσημαίνουσα δημοτικῆς καὶ ἀριστο-- 
κρατικῆς προαιρέσεως, ἡ δ᾽ ἐκείνων ἅμιλλα καὶ φιλοτι- 
μία τῶν ἀνδρῶν βαϑυτάτην τομὴν τεμοῦσα τῆς πόλεως 

15 τὸ μὲν δῆμον, τὸ δ᾽ ὀλίγους ἐποίησε καλεῖσϑαι. ΖΙιὸ καὶ | 
τότε μάλιστα τῷ δήμῳ τὰς ἡνίας ἀνεὶς ὃ Περικλῆς ἐπο-- 

λιτεύετο πρὸς χάριν, ἀεὶ μέν τινα ϑέαν πανηγυρικὴν ἢ, 
ἑστίασιν ἢ πομπὴν εἶναι μηχανώμενος ἐν ἄστει καὶ δια-- 
παιδαγωγῶν οὐκ ἀμούσοις ἡδοναῖς τὴν πόλιν, xov 

0 δὲ τριήρεις καϑ΄ ἕκαστον ἐνιαυτὸν daxigapi; ἐν αἷς 
πολλοὶ τῶν πολιτῶν ἔπλεον ὀκτὼ μῆνας ἔμμισϑοι, μελε-- 
τῶντες ἅμα καὶ μανϑάνοντες τὴν ναυτικὴν ἐμπειρίαν. 
Πρὸς δὲ τούτοις χιλίους μὲν ἔστειλεν εἰς Χερρόνησον 
κληρούχους, εἰς δὲ Νάξον πεντακοσίους. εἰς δὲ Avàügov 

25 ἡμίσεις τούτων, εἰς δὲ Θράκην χιλίους Βισάλταις συνοι-- 
κήσοντας, iov δ᾽ εἰς Ἰταλίαν οἰκιξομένης Xv(osos, 
ἣν Θουρίους προσηγόρευσαν. Καὶ ταῦτ᾽ ἔπραττεν ἀπο-- 
κουφίζων μὲν ἀργοῦ καὶ διὰ σχολὴν πολυπράγμονος 
ὄχλου τὴν πόλιν, ἐπανορϑούμενος δὲ τὰς ἀπορίας τοῦ 

8ὺ δήμου, φόβον δὲ καὶ φρουρὰν τοῦ μὴ νεωτερίζειν τι 
παρακατοικέξων τοῖς συμμάχοις. 

XII. Ὃ δὲ πλείστην μὲν ἡδονὴν ταῖς ᾿4ϑήναις καὶ 

| 
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κόσμον ἤνεγκε, μεγίστην δὲ τοῖς ἄλλοις ἔκπληξιν ἀν- 
ϑρώποις, μόνον δὲ τῇ Ἑλλάδι μαρτυρεῖ, μὴ ψεύδεσθαι 
τὴν λεγομένην δύναμιν αὐτῆς ἐκείνην. καὶ τὸν παλαιὸν 
ὄλβον. ἡ τῶν ἀναϑημάτων κατασκευή, τοῦτο μάλιστα 
τῶν πολιτευμάτων τοῦ Περικλέους ἐβάσκαινον οἵ ἐχϑροὶ δ 
καὶ διέβαλλον ἐν ταῖς ἐκκλησίαις βοῶντες, ὡς ὃ μὲν δῆτ 
μος ἀδοξεῖ καὶ κακῶς ἀκούει τὰ κοινὰ τῶν Ἑλλήνων 
χρήματα πρὸς αὑτὸν ἐκ 4ήλου μεταγαγών, 1] δ᾽ ἔνεστιν 
αὐτῷ πρὸς τοὺς ἐγκαλοῦντας εὐπρεπεστάτη τῶν προφά- 
Gov, δείσαντα τοὺς βαρβάρους ἐκεῖϑεν ἀνελέσϑαι καὶ 10 
φυλάττειν ἐν ὀχυρῷ τὰ κοινὰ, ταύτην ἀνήρηκε Περυ- 
κλῆς" καὶ δοκεῖ δεινὴν ὕβριν ἡ Ἑλλὰς ὑβρίζεσϑαι καὶ 
τυραννεῖσϑαι περιφανῶς. ὁρῶσα τοῖς εἰσφερομένοις ὑπ᾽ 
αὐτῆς ἀναγκαίως πρὸς τὸν πόλεμον ἡμᾶς τὴν πόλιν κα- 
ταχρυσοῦντας καὶ καλλωπίζοντας ὥσπερ ἀλαζόνα γυ-- 15 

ναῖκα, περιαπτομένην λέϑους πολυτελεῖς καὶ ἀγάλματα 
καὶ ναοὺς χιλιοταλάντους. Ἐδίδασκεν οὖν ὁ Περικλῆς 
τὸν δῆμον. ὅτι χρημάτων μὲν οὐκ ὀφείλουσι τοῖς συμ-- 
μᾶάχοις λόγον προπολεμοῦντες αὐτῶν καὶ τοὺς βαρβά- 
ρους ἀνείργοντες. οὐχ ἵππον. οὐ ναῦν, οὐχ ὁπλίτην, 29 

159 ἀλλὰ χρήματα μόνον τελούντων, ἃ τῶν διδόντων οὐκ 
ἔστιν, ἀλλὰ τῶν λαμβανόντων, ἂν παρέχωσιν ἀνϑ᾽ οὗ 
λαμβάνουσι: δεῖ δὲ τῆς πόλεως κατεσκευασμένης ἱκανῶς 
τοῖς ἀναγκαίοις πρὸς τὸν πόλεμον, εἰς ταῦτα τὴν εὐπο-- 
φίαν τρέπειν αὐτῆς, ἀφ᾽ ὧν δόξα μὲν γενομένων ἀΐδιος, 95 
εὐπορία δὲ γινομένων ἑτοίμη παρέσται, παντοδαπῆς 
ἐργασίας φανείσης καὶ ποικίλων χρειῶν, αἵ πᾶσαν μὲν 
τέχνην ἐγείρουσαι., πᾶσαν δὲ χεῖρα κινοῦσαι. σχεδὸν 
ὅλην ποιοῦσιν ἔμμισϑον τὴν πόλιν ἐξ αὑτῆς ἅμα xo- 
σμουμένην καὶ τρεφομένην. Τοῖς μὲν γὰρ ἡλικίαν ἔχουσι 30 
καὶ δώμην αἱ στρατεῖαι τὰς ἀπὸ τῶν κοινῶν εὐπορίας 
παρεῖχον, τὸν δ᾽ ἀσύντακτον καὶ βάναυσον ὄχλον οὔτ᾽ 
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ἄμοιρον εἶναι λημμάτων βουλόμενος οὔτε λαμβάνειν 
ἀργὸν καὶ σχολάξοντα, μεγάλας κατασχευασμάτων ἐπι- 

βολὰς καὶ πολυτέχνους ὑποϑέσεις ἔργων διατριβὴν ἐχόν-- 
vov ἐνέβαλε φέρων εἰς τὸν δῆμον, ἵνα μηδὲν ἧττον τῶν 

5 πλεόντων καὶ φρουρούντων καὶ στρατευομένων τὸ oi- 
κουροῦν ἔχῃ πρόφασιν ἀπὸ τῶν δημοσίων ὠφελεῖσθαι 
καὶ μεταλαμβάνειν. Ὅπου γὰρ ὕλη μὲν ἦν λίϑος, χαλκός, 
ἐλέφας, χρυσός, ἔβενος, κυπάρισσος, «i δὲ ταύτην ἐχ- 
πονοῦσαι καὶ κατεργαξόμεναι τέχναι, τέκτονες, πλάσται, 

Ι0 χαλκοτύποι. λιϑουργοί, βαφεῖς, χρυσοῦ μαλακτῆρες 

[καὶ ἢ ἐλέφαντος, ζωγράφοι, ποικιλταί, τορευταί, πομ-- 
ποὶ δὲ τούτων καὶ κομιστῆρες, ἔμποροι καὶ ναῦται καὶ 
κυβερνῆται κατὰ ϑάλατταν, οἵ δὲ κατὰ γῆν ἁμαξοπηγοὶ 
καὶ ξευγοτρόφοι καὶ ἡνίοχοι καὶ καλωστρόφοι καὶ λινουρ- 

15 yol καὶ σκυτοτόμοι καὶ ὁδοποιοὶ καὶ μεταλλεῖς, ἕχάστη 
δὲ τέχνη, καϑάπερ στρατηγὸς ἴδιον στράτευμα, τὸν ϑη- 
τικὸν ὄχλον καὶ ἰδιώτην συντεταγμένον εἶχεν, ὄργανον 
καὶ σῶμα τῆς ὑπηρεσίας γινόμενον, εἰς πᾶσαν, ὡς ἔπος 

εἰπεῖν, ἡλικίαν καὶ φύσιν αἵ χρεῖαι διένεμον καὶ διέ- 
30 σπειρον τὴν εὐπορίαν. 

XIII. ᾿ἀναβαινόντων δὲ τῶν ἔργων ὑπερηφάνων μὲν 
μεγέϑει. μορφῇ δ᾽ ἀμιμήτων καὶ χάριτι, τῶν δημιουρ-- 
γῶν ἁμιλλωμένων ὑπερβάλλεσϑαι τὴν δημιουργίαν τῇ 
καλλιτεχνίᾳ, μάλιστα ϑαυμάσιον ἦν τὸ τάχος. Ὧν γὰρ 

25 ἕκαστον Qovro' πολλαῖς διαδοχαῖς καὶ ἡλικίαις μόλις ἐπὶ 
τέλος ἀφίξεσϑαι, ταῦτα πάντα μιᾶς ἀκμῇ πολιτείας ἐλάμ-- 
Bavs τὴν συντέλειαν. Καίτοι ποτέ φασιν ᾿4γαθϑάρχου 
τοῦ ξωγράφου μέγα φρονοῦντος ἐπὶ τῷ ταχὺ καὶ ῥαδίως 
τὰ £a ποιεῖν ἀκούσαντα τὸν Ζεῦξιν εἰπεῖν - ᾿Ἐγὼ δ᾽ ἐν 

80 πολλῷ χρόνῳ.““ Ἧ γὰρ ἐν τῷ ποιεῖν εὐχέρεια καὶ vayv- 
της οὐκ ἐντίϑησι βάρος ἔργῳ μόνιμον οὐδὲ κάλλους. 
ἀκρίβειαν" ὁ δ᾽ εἰς τὴν γένεσιν τῷ πόνῳ προδανεισϑ εὶς 
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χρόνος ἐν τῇ σωτηρίᾳ τοῦ γενομένου τὴν ἰσχὺν ἀποδέ- 
δωσιν. Ὅϑεν καὶ μᾶλλον ϑαυμάξεται τὰ Περικλέους 
ἔργα πρὸς πολὺν χρόνον ἐν ὀλίγῳ γενόμενα. Κάλλει 
μὲν γὰρ ἕκαστον εὐϑὺς ἦν τότε ἀρχαῖον, ἀκμῇ δὲ μέχρι 
νῦν πρόσφατόν ἐστι καὶ νεουργόν οὕτως ἐπανϑεῖ και--ὃ 
νότης τις ἄϑικτον ὑπὸ τοῦ χρόνου διατηροῦσα τὴν 
ὄψιν, ὥσπερ ἀειϑαλὲς πνεῦμα καὶ ψυχὴν ἀγήρω κατα- 
μεμιγμένην τῶν ἔργων ἐχόντων. Πάντα δὲ διεῖπε καὶ 
πάντων ἐπίσκοπος ἦν αὐτῷ Φειδίας, καίτοι μεγάλους 
ἀρχιτέχτονας ἐχόντων καὶ τεχνίτας τῶν ἔργων. Τὸν μὲν 10 
γὰρ ἑκατόμπεδον Παρϑενῶνα Καλλικράτης εἰργάξετο 
καὶ Ἰκτῖνος. τὸ δ᾽ ἐν Ἐλευσῖνι τελεστήριον ἤρξατο μὲν 
Κόροιβος οἰκοδομεῖν, καὶ τοὺς ἐπ᾿ ἐδάφους κίονας ἔϑηκεν 
οὗτος καὶ rofe ἐπιστυλίοις ἐπέζευξεν- ἀποθανόντος δὲ 
τούτου Μεταγένης ὁ Ξυπέτιος τὸ διάξωμα καὶ τοὺς ἄνω 15 
κίονας ἐπέστησε: τὸ δ᾽ ὀπαῖον ἐπὶ τοῦ ἀνακτόρου Eevo- 

Ι60κλῆς ὁ Χολαργεὺς ἐκορύφωσε- τὸ δὲ μακρὸν τεῖχος, 
περὶ οὗ Σωκράτης ἀκοῦσαί φησιν αὐτὸς εἰσηγουμένου 
γνώμην Περικλέους, ἠργολάβησε Καλλικράτης. Κωμῳ-- 
δεῖ δὲ τὸ ἔργον Κρατῖνος ὡς βραδέως περαινόμενον: 50 

πάλαι γὰρ αὐτό, φησί, | 
λόγοισι προάγει Περικλέης, ἔργοισι δ᾽ οὐδὲ κινεῖ. 

Τὸ δ᾽ ᾿φιδεῖον, τῇ μὲν ἐντὸς διαϑέσει πολύεδρον καὶ 
πολύστυλον, τῇ δ᾽ ἐρέψει περικλινὲς καὶ κάταντες ἐκ 
μιᾶς κορυφῆς πεποιημένον, εἰχόνα λέγουσι γενέσϑαι 25 
xci μίμημα τῆς βασιλέως σκηνῆς. ἐπιστατοῦντος καὶ 
τούτῳ Περικλέους. Zfió καὶ πάλιν Κρατῖνος ἐν Θράτταις 
παίξει πρὸς αὐτόν" 

Ὁ σχινοκέφαλος Ζεὺς ὅδε προσέρχεται 
Περικλέης τὠδεῖον ἐπὶ τοῦ κρανίου 30 
ἔχων. ἐπειδὴ τοὔστρακον παροίχεται. 

Φιλοτιμούμενος δ᾽ ὁ Περικλῆς τότε πρῶτον ἐψηφίσατο 
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μουσικῆς ἀγῶνα τοῖς Παναϑηναίοις ἄγεσθαι καὶ διέ- 
ταξεν αὐτὸς ἀϑλοϑέτης αἱρεϑεὶς καϑότι χρὴ τοὺς ἀγω- 
νιξομένους αὐλεῖν ἢ ἄδειν ἢ κιϑαρίζειν. Ἐϑεῶντο δὲ 
καὶ τότε καὶ τὸν ἄλλον χρόνον ἐν Qsíp τοὺς μουσι-- 

ὁκοὺς ἀγῶνας. Τὰ δὲ Προπύλαια τῆς ἀκροπόλεως ἐξειρ-- 

γάσϑη μὲν ἐν πενταετίᾳ Μνησικλέους ἀρχιτεκτονοῦν-- 
τος" τύχη δὲ ϑαυμαστὴ συμβᾶσα περὶ τὴν οἰκοδομίαν 
ἐμήνυσε τὴν ϑεὸν οὐκ ἀποστατοῦσαν, ἀλλὰ συνεφαπτο- 
μένην τοῦ ἔργου καὶ συνεπιτελοῦσαν. Ὁ γὰρ ἐνεργό- 

Ιθτατος καὶ προϑυμότατος τῶν τεχνιτῶν ἀποσφαλεὶς ἐξ 
ὕψους ἔπεσε καὶ διέκειτο μοχϑηρῶς, ὑπὸ τῶν ἰατρῶν 
ἀπεγνωσμένος. ᾿ἀϑυμοῦντος δὲ τοῦ “Περικλέους ἧ δϑεὸς 
ὄναρ φανεῖσα συνέταξε ϑεραπείαν, ἡ χρώμενος ὁ Περι- 
κλῆς ταχὺ καὶ ῥαδίως ἰάσατο τὸν ἄνθρωπόν. Ἐπὶ τούτῳ 

15 δὲ καὶ τὸ χαλκοῦν ἄγαλμα τῆς Ὑγιείας᾽ “1ϑηνᾶς ἀνέστησεν 

ἐν ἀκροπόλει παρὰ τὸν βωμόν, ὃς καὶ πρότερον ἦν, ὡς 
λέγουσιν. Ὁ δὲ Φειδίας εἰργάξετο μὲν τῆς ϑεοῦ τὸ χρυ-- 
σοῦν ἕδος καὶ τούτου δημιουργὸς ἐν τῇ στήλῃ eivai γέ- 
γραπται, πάντα δ᾽ ἦν σχεδὸν ἐπ᾽ αὐτῷ, καὶ πᾶσιν, ὡς 

0 εἰρήκαμεν. ἐπεστάτει τοῖς τεχνίταις διὰ φιλίαν Περι- 
κλέους. Καὶ τοῦτο τῷ μὲν φϑόνον, τῷ δὲ βλασφημίαν 
ἤνεγκεν, ὡς ἐλευϑέρας τῷ Περικλεῖ γυναῖκας εἰς τὰ ἔργα 

φοιτώσας ὑποδεχομένου. τοῦ Φειδίου. Ζεξάμενοι δὲ τὸν 
λόγον οἵ κωμικοὶ πολλὴν ἀσέλγειαν αὐτοῦ κατεσκέδασαν, 

95 εἴς τὲ τὴν. Μενίππου γυναῖκα διαβάλλοντες , ἀνδρὸς φίέ- 

λου καὶ ὑποστρατηγοῦντος, εἴς τε τὰς Πυριλάμπους 

ὀρνυϑοτροφίας, ὃς ἑταῖρος ὧν Περικλέους αἰτίαν εἶχε 

ταῶνας ὑφιέναι ταῖς γυναιξὶν, αἷς ὁ Περικλῆς ἐπλη- 
σίαξε. Καὶ τί ἄν τις ἀνϑρώπους σατυρικοὺς τοῖς βίοις 

80 καὶ τὰς κατὰ τῶν κρειττόνων βλασφημίας ὥσπερ δαί- 
μονι κακῷ τῷ φϑόνῳ τῶν πολλῶν ἀποϑύοντας ἑκάστοτε 
ϑαυμάσειεν, ὅπου καὶ Στησίμβροτος ὁ Θάσιος δεινὸν 
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ἀσέβημα xol μυϑῶδες ἐξενεγκεῖν ἐτόλμησεν εἰς τὴν yv- 
ναῖκα τοῦ υἱοῦ κατὰ τοῦ Περικλέους; οὕτως ἔοικε πάντη 
χαλεπὸν εἶναι καὶ δυσϑήρατον ἱστορίᾳ τἀληϑὲς, ὅταν οἵ 
μὲν ὕ ὕστερον γεγονότες τὸν χρόνον ἔχωσιν ἐπιπροσϑοῦντα 
τῇ γνώσει τῶν πραγμάτων, ἡ δὲ τῶν πράξεων καὶ τῶν 5 
βίων ἡλικιῶτις ἱστορία τὰ μὲν φϑόνοις καὶ δυσμενείαις, 

τὰ δὲ χαριζομένη καὶ κολακεύουσα λυμαίνηται καὶ δια- 
στρέφῃ τὴν ἀλήϑειαν. 

XIV. Τῶν δὲ περὶ τὸν Θουκυδίδην ῥητόρων κατα- 
βοώντων τοῦ Περικλέους ὡς σπαϑῶντος τὰ χρήματα καὶ 10 
τὰς προσόδους ἀπολλύντος. ἠρώτησεν ἐν ἐκκλησίᾳ τὸν 
δῆμον, εἰ πολλὰ δοκεῖ δεδαπανῆσϑαι" φησάντων δὲ 
πάμπολλα" »Μὴ τοίνυν" εἶπεν ,οὑμῖν, ἀλλ᾽ ἐμοὶ δεδα-- 
πανήσϑω, καὶ τῶν ἀναϑημάτων ἰδίαν ἐμαυτοῦ ποιήσομαι 
τὴν ἐπιγραφήν. * Εἰπόντος οὖν ταῦτα τοῦ Περικλέους, 15 
εἴτε τὴν μεγαλοφροσύνην αὐτοῦ ϑαυμάσαντες εἴτε πρὸς 

1601 τὴν δόξαν ἀντιφιλοτιμούμενοι τῶν ἔργων, ἀνέκραγον 
κελεύοντες ἐκ τῶν δημοσίων ἀναλίσκειν καὶ χορηγεῖν 
μηδενὸς φειδόμενον. Τέλος δὲ πρὸς τὸν Θουκυδίδην εἰς 
ἀγῶνα περὶ τοῦ ὀστράκου καταστὰς καὶ διακινδυνεύσας 30 
ἐχεῖνον μὲν ἐξέβαλε, κατέλυσε δὲ τὴν ἀντιτεταγμένην 
ἑταιρείαν. 

XV. Ὧς οὖν παντάπασι λυϑείσης τῆς διαφορᾶς καὶ 
τῆς πόλεως οἷον ὁμαλῆς καὶ μιᾶς γενομένης κομιδῇ, περι-- 
ἤνεγκεν εἰς ἑαυτὸν τὰς ᾿άϑήνας καὶ τὰ τῶν ᾿4ϑηναίων 35 

ἐξηρτημένα πράγματα, φόρους καὶ στρατεύματα καὶ 
τριήρεις καὶ νήσους καὶ ϑάλασσαν καὶ πολλὴν μὲν δι᾽ 
Ἑλλήνων, πολλὴν δὲ καὶ διὰ βαρβάρων ἥκουσαν ἰσχὺν 
καὶ ἡγεμονίαν ὑπηκόοις ἔϑνεσι καὶ φιλίαις βασιλέων καὶ 
συμμαχίαις πεφραγμένην δυναστῶν, οὐκέϑ᾽ ὁ αὐτὸς ἦν 80 
οὐδ᾽ ὁμοίως χειροήϑης τῷ δήμῳ καὶ ῥάδιος ὑπείκειν καὶ 
συνενδιδόναι ταῖς ἐπιϑυμίαις ὥσπερ πνοαῖς τῶν πολλῶν, 
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ἀλλ ἐκ τῆς ἀνειμένης ἐκείνης καὶ ὑποϑρυπτομένης ἔνια 
δημαγωγίας ὥσπερ ἀνθηρᾶς καὶ μαλακῆς ἁρμονίας ἀρι-- 
στοκρατικὴν καὶ βασιλικὴν ἐντεινάμενος πολιτείαν, καὶ 
χφώμενος αὐτῇ πρὸς τὸ βέλτιστον ὀρϑῇ καὶ ἀνεγκλίτῳ, 

57€ μὲν πολλὰ βουλόμενον ἦ ἡγε πείϑων καὶ διδάσκὼν τὸν 
δῆμον, ἦν δ᾽ ὅτε καὶ μάλα δυσχεραίνοντα κατατείνων 

καὶ προσβιβάξων ἐχειροῦτο τῷ συμφέροντι, μιμούμενος 
ἀτεχνῶς ἰατρὸν ποικίλῳ νοσήματι καὶ μακρῷ κατὰ και-- 
ρὸν μὲν ἡδονὰς ἀβλαβεῖς, κατὰ καιρὸν δὲ δηγμοὺς καὶ 

10 φάρμακα προσφέροντα σωτήρια. Παντοδαπῶν γὰρ, ὡς 
εἰκός, παϑῶν ἐν ὄχλῳ τοσαύτην τὸ μέγεϑος ἀρχὴν ἔχοντι 
φυομένων, μόνος ἐμμελῶς ἕκαστα διαχειρίσασϑαι πεφυ-- 
κὠς, μάλιστα δ᾽ ἐλπίσι καὶ φόβοις ὥσπερ οἴαξι προανα- 
στέλλων τὸ ϑρασυνόμενον αὐτῶν καὶ τὸ δύσϑυμον ἀνιεὶς 

15 καὶ παραμυϑούμενος, ἔδειξε τὴν ῥητορικὴν κατὰ Πλά- 
τῶωνα ψυχαγωγίαν οὖσαν καὶ μέγιστον ἔργον αὐτῆς τὴν 
περὶ τὰ ἤϑη καὶ πάϑη μέϑοδον, ὥσπερ τινὰς τόνους καὶ 
φϑόγγους ψυχῆς μάλ᾽ ἐμμελοῦς ἁφῆς καὶ κρούσεως δεο-- 
μένους. Αἰτία δ᾽ οὐχ ἡ τοῦ λόγου ψιλῶς δύναμις, ἀλλ᾽, 

20 ὡς Θουκυδίδης φησὶν, ἡ περὶ τὸν βίον δόξα καὶ πίστις 
. τοῦ ἀνδρός, ἀδωροτάτου περιφανῶς γενομένου καὶ χρη- 
μάτων κρείττονος" ὃς καὶ τὴν πόλιν ἐκ μεγάλης μεγίστην 
καὶ πλουσιωτάτην ποιήσας καὶ γενόμενος δυνάμει πολ- 
λῶν βασιλέων καὶ τυράννων ὑπέρτερος, ὧν ἔνιοι καὶ 

25 ἐπὶ τοῖς υἱέσι διέϑεντο, ἐκεῖνος μιᾷ δραχμῇ μείζονα τὴν 
οὐσίαν οὐκ ἐποίησεν ἡ ἧς ὁ πατὴρ αὐτῷ κατέλιπε. 

XVI. Καίτοι τὴν δύναμιν αὐτοῦ σαφῶς μὲν ὁ Θου- 
κυδίδης διηγεῖται, κακοήϑως δὲ παρεμφαίνουσιν ol xc- 
μικοὶ, Πεισιστρατίδας μὲν νέους τοὺς περὶ αὐτὸν ἕταί- 

30govg χαλοῦντες, αὐτὸν δ᾽ ἀπομόσαι μὴ τυραννήσειν 
κελεύοντες, ὡς ἀσυμμέτρου πρὸς δημοκρατίαν καὶ βα- 
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ρυτέρας περὶ αὐτὸν οὔσης ὑπεροχῆς. O δὲ Τηλεκλείδης 
παραδεδωκέναι φησὶν αὐτῷ τοὺς ᾿ϑηναίους 

Πύόλεών τε φόρους αὐτάς τε πόλεις, τὰς μὲν δεῖν. τας 
δ᾽ ἀναλύειν, 

λάϊνα τείχη, τὰ μὲν οἰκοδομεῖν τὰ δὲ αὐτὰ πάλιν κατα-ὃ 
βάλλειν, 

σπονδάς, δύναμιν, κράτος, εἰρήνην πλοῦτόν τ᾽ εὐ- 
δαιμονίαν τε. 

Καὶ ταῦτα καιρὸς οὐκ ἦν οὐδ᾽ ἀκμὴ καὶ χάρις ἀνθούσης 
ἐφ᾽ ὥρᾳ πολιτείας, ἀλλὰ τεσσαράκοντα μὲν ἔτη πρωτεύων 10 
ἐν ᾿Εφιάλταις καὶ Μεωκράταις καὶ Μυρωνίδαις καὶ Κί- 
uc. καὶ Τολμίδαις καὶ Θουκυδίδαις, μετὰ δὲ τὴν Θου-- 
κυδίδου κατάλυσιν καὶ τὸν ὀστρακισμὸν οὐκ ἐλάττω τῶν 
πεντεκαίδεκα ἐτῶν διηνεκῆ καὶ μίαν οὖσαν ἐν ταῖς ἐνιαυ-- 
σίοις στρατηγίαις ἀρχὴν καὶ δυναστείαν κτησάμενος, ἐφύ-- 15 

162 λαξεν ἑαυτὸν ἀνάλωτον ὑπὸ χρημάτων, καίπερ οὐ παντά- 
πασιν ἀργῶς ἔχων πρὸς χφηματισμόν, ἀλλὰ τὸν πατρῷον 

καὶ δίκαιον πλοῦτον. ὡς μήτ᾽ ἀμελούμενος ἐκφύγοι μήτε 
πολλὰ πράγματα καὶ διατριβὰς ἀσχολουμένῳ παρέχοι; 

συνέταξεν εἰς οἰκονομίαν, qv devo ῥάστην καὶ ἀκρυβε-- 20 
στάτην εἶναι. Τοὺς γὰρ ἐπετείους καρποὺς ἅπαντας 
ἀϑρόους ἐπίπρασκεν, εἶτα τῶν ἀναγκαίων ἕκαστον ἐξ 

ἀγορᾶς ὠνούμενος διῴκει τὸν βίον καὶ τὰ περὶ τὴν δέαι-- 
ταν. Ὅϑεν οὐχ ἡδὺς ἦν ἐνηλίκοις παισὶν οὐδὲ γυναιξὶ 
δαψιλὴς χορηγός, ἀλλ ἐμέμφοντο τὴν ἐφήμερον ταύτην 25 
καὶ συνηγμένην εἰς τὸ ἀκριβέστατον δαπάνην. οὐδενός, 
οἷον ἐν οἰχίᾳ μεγάλῃ καὶ πράγμασιν ἀφϑόνοις. περιρ- 
ρέοντος. ἀλλὰ παντὸς μὲν ἀναλώματος, παντὸς δὲ λήμ- 
ματος δι᾽ ἀριϑμοῦ καὶ μέτρου βαδίζοντος. Ὁ δὲ πᾶσαν 
αὐτοῦ τὴν τοιαύτην συνέχων ἀκρίβειαν. εἷς ἦν οἰχέτης, 30 
Ἐῤάγγελος, ὡς ἕτερος οὐδεὶς εὖ πεφυκὼς ἢ κατεσκευα- 
σμένος ὑπὸ τοῦ Περικλέους πρὸς οἰκονομίαν. ᾿πᾷάδοντα 



318 ILAOTTAPXOT 100 

μὲν οὖν ταῦτα τῆς ᾿ἀναξαγόρου σοφίας, εἴγε καὶ τὴν 
οἰκέαν ἐκεῖνος ἐξέλιπε καὶ τὴν χώραν ἀφῆκεν ἀργὴν καὶ 
μηλόβοτον ὑπ᾽ ἐνθουσιασμοῦ καὶ μεγαλοφροσύνης, οὐ 
ταὐτὸν δ᾽ ἐστὶν, οἶμαι. ϑεωρητικοῦ φιλοσόφου καὶ πολι-- 

δτικοῦ βίος, ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἀνόργανον καὶ ἀπροσδεῆ τῆς ἐκτὸς 
ὕλης ἐπὶ τοῖς καλοῖς κινεῖ τὴν διάνοιαν, τῷ δ᾽ εἰς ἀνϑρω 
πείας χρείας ἀναμιγνύντι τὴν ἀρετὴν ἔστυν οὗ γένοιτ᾽ ἂν 
οὐ τῶν ἀναγκαίων μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν καλῶν 0 πλοῦ-- 
τος, ὥσπερ ἦν καὶ Περικλεῖ βοηϑοῦντι πολλοῖς τῶν 

l0 πενήτων. Καὶ μέντοι ys τὸν ᾿ἀναξαγόραν αὐτὸν λέ- 
γουσιν ἀσχολουμένου Περικλέους ἀμελούμενον κεῖσϑαι 
συγχεκαλυμμένον ἤδη γηραιὸν ἀποκαρτεροῦντα᾽' προσ- 
πεσόντος δὲ τῷ Περικλεῖ τοῦ πράγματος ἐκπλαγέντα 
ϑεῖν εὐθὺς ἐπὶ τὸν ἄνδρα καὶ δεῖσθαι πᾶσαν δέησιν, 

16 ὀλοφυρόμενον οὐκ ἐκεῖνον, ἀλλ᾽ ἑαυτόν, εἰ τοιοῦτον 
ἀπολεῖ τῆς πολιτείας σύμβουλον. Ἐχκαλυψάμενον οὖν 

τὸν ᾿ἀναξαγόραν εἰπεῖν πρὸς αὐτόν", ὮΩ, Περίκλεις, καὶ 
οἵ τοῦ λύχνου χρείαν ἔχοντες ἔλαιον ἐπιχέουσιν."" 

XVIL "4oyouévov δὲ “ακεδαιμονίων ἄχϑεσθαι τῇ 
20 αὐξήσει τῶν ᾿4ϑηναίων, ἐπαίρων ὁ Περικλῆς τὸν δῆμον 

ἔτι μᾶλλον μέγα φρονεῖν xol μεγάλων αὑτὸν ἀξιοῦν 
πραγμάτων γράφει ψήφισμα, πάντας Ἕλληνας τοὺς 
ὁπήποτε κατοικοῦντας Εὐρώπης ἢ τῆς ᾿4σίας παρακα- 
λεῖν, καὶ μικρὰν πόλιν καὶ μεγάλην, εἰς σύλλογον πέμπειν 

δ᾽ ϑήναξζε τοὺς βουλευσομένους περὶ τῶν Ἑλληνικῶν 
ἱερῶν. ἃ κατέπρησαν οἵ βάρβαροι, καὶ τῶν ϑυσιῶν, ἃς 
ὀφείλουσιν ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος εὐξάμενοι τοῖς ϑεοῖς ὅτε 
πρὸς τοὺς βαρβάρους ἐμάχοντο, καὶ τῆς ϑαλάττης, ὅπως 
πλέωσι πάντες ἀδεῶς καὶ τὴν εἰρήνην ἄγωσιν. Ἐπὶ ταῦτα 

80 δ᾽ ἄνδρες εἴκοσι τῶν. ὑπὲρ πεντήκοντα ἔτη γεγονότων 
ἐπέμφϑησαν, ὧν πέντε μὲν Ἴωνας καὶ Ζωριεῖς τοὺς ἐν 
"Aaa καὶ νησιώτας ἄχρι Μέσβου καὶ Ρόδου παρεκάλουν, 
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πέντε δὲ τοὺς ἐν Ἑλλησπόντῳ xol Θράκῃ μέχρι Βυξαν-- 
τίου τόπους ἐπήεσαν. καὶ πέντε ἐπὶ τούτοις εἰς Βοιωτίαν 
καὶ Φωκίδα καὶ Πελοπόννησον, ἐκ δὲ ταύτης διὰ “οχρῶν 
ἐπὶ τὴν πρόσοικον ἤπειρον ἕως ᾿Ακαρνανίας καὶ ᾽'άμβρα- 
κίας ἀπεστάλησαν. ot δὲ λοιποὶ 0v Εὐβοίας ἐπὶ Οἰταίους 5 
χαὶ τὸν ΜΜαλιέα κόλπον καὶ Φϑιώτας ᾿4χαιοὺς καὶ Θεσ-- 

σαλοὺς ἐπορεύοντο, συμπείϑοντες ἰέναι καὶ μετέχειν τῶν 
βουλευμάτων ἐπ᾽ εἰρήνῃ καὶ κοινοπραγίᾳ τῆς Ἑλλάδος. 
Ἐπράχϑη δὲ οὐδὲν οὐδὲ συνῆλθον αἵ πόλεις Δακεδαι- 
πονίων ὑπεναντιωϑέντων, ὡς λέγεται. καὶ τὸ πρῶτον 10 
ἐν Πελοποννήσῳ τῆς πείρας ἐλεγχϑείσης. Τοῦτο μὲν 

οὖν παρεϑέμην ἐνδεικνύμενος αὐτοῦ τὸ φρόνημα καὶ 
᾿ τὴν μεγαλοφροσύνην. 

163 ΧΥΠΙ. Ἐν δὲ ταῖς στρατηγίαις εὐδοκίμει μάλιστα διὰ 
τὴν ἀσφάλειαν, οὔτε μάχης ἐχούσης πολλὴν ἀδηλότητα 15 

καὶ κίνδυνον ἑκουσίως ἁπτόμενος͵ οὔτε τοὺς &x τοῦ παρα- 
βάλλεσϑαι χρησαμένους τύχῃ λαμπρᾷ καὶ ϑαυμασϑέντας 

ὡς μεγάλους ζηλῶν καὶ μιμούμενος στρατηγούς, ἀεί τὲ 

λέγων πρὸς τοὺς πολίτας. ὡς ὅσον ἐπ᾽ αὐτῷ μενοῦσιν 

ἀϑάνατοι πάντα τὸν χρόνον. Ὁρῶν δὲ Τολμίδην τὸν 20 
Τολμαίου διὰ τὰς πρότερον εὐτυχίας καὶ διὰ τὸ τιμᾶσϑαι 
διαφερόντως ἐκ τῶν πολεμικῶν σὺν οὐδενὶ καιρῷ παρα- 
σκευαξόμενον εἰς Βοιωτίαν ἐμβαλεῖν καὶ πεπεικότα τῶν 
ἐν ἡλικίᾳ τοὺς ἀρίστους καὶ φιλοτιμοτάτους ἐθελοντὶ 
στρατεύεσϑαι χιλίους γενομένους ἄνευ τῆς ἄλλης δυνά-- 95 
μεῶς κατέχειν ἐπειρᾶτο καὶ παρακαλεῖν ἐν τῷ δήμῳ τὸ 
μνημονευόμενον εἰπών, ὡς, εἰ μὴ πείϑοιτο Περικλεῖ, 
τόν γε σοφώτατον οὐχ ἀμαρτήσεται σύμβουλον ἀναμεί- 

νας χφόνον. Τότε μὲν οὖν μετρίως εὐδοκίμησε τοῦτ᾽ 
εἰπών" ὀλίγαις δ᾽ ὕστερον ἡμέραις. ὡς ἀνηγγέλϑη τε--80 

ϑνεὼς μὲν αὐτὸς Τολμίδης περὶ Κορώνειαν ἡττηϑ εὶς 
μάχῃ, τεϑνεῶτες δὲ πολλοὶ κἀγαϑοὶ τῶν πολιτῶν, με-- 



320 IIAOTTAPXOT 102 

γάλην τοῦτο τῷ Περικλεῖ μετ᾽ εὐνοίας δόξαν ἤνεγκεν, 
ὡς ἀνδρὶ φρονίμῳ καὶ φιλοπολίτῃ. 

ΧΙΧ. Τῶν δὲ στρατηγιῶν ἠγαπήϑη μὲν ἡ περὶ Χερ- 
ρόνησον αὐτοῦ μάλιστα, σωτήριος γενομένη τοῖς αὐτόϑι 

5 κατοικοῦσι τῶν Ἑλλήνων: οὐ γὰρ μόνον ἐποίκους A91 
ναίων χιλίους κομίσας ἔρρωσεν εὐανδρίᾳ τὰς πόλεις, 
ἀλλὰ καὶ τὸν αὐχένα διαξώσας ἐρύμασι καὶ προβλήμασιν 
ἐκ ϑαλάττης εἰς ϑάλατταν ἀπετείχισε τὰς καταδρομὰς 

τῶν Θρακῶν περικεχυμένων τῇ Χερρονήσῳ καὶ πόλεμον 

10 ἐνδελεχῆ καὶ βαρὺν ἐξέκλεισεν, o συνείχετο πάντα τὸν 
χρόνον ἡ χώρα βαρβαρικαῖς ἀναμεμιγμένη γειτνιάσεσι 

καὶ γέμουσα λῃστηρίων ὁμόρων καὶ συνοίκων ἐθαυμά-- 
σϑη δὲ καὶ διεβοήϑη πρὸς τοὺς ἐκτὸς ἀνθρώπους περι- 
πλεύσας Πελοπόννησον ἐκ Πηγῶν τῆς Μεγαρικῆς ἀνα- 

15 χϑεὶς ἑκατὸν τριήρεσιν. Οὐ γὰρ μόνον ἐπόρϑησε τῆς 
παραλίας πολλήν, ὡς Τολμίδης πρότερον, ἀλλὰ καὶ 
πόρρω ϑαλάττης προελϑὼν τοῖς ἀπὸ τῶν νεῶν ὁπλίταις 
τοὺς μὲν ἄλλους εἰς τὰ τείχη συνέστειλε δείσαντας αὐτοῦ 
τὴν ἔφοδον, ἐν δὲ Νεμέᾳ Σικυωνίους ὑποστάντας καὶ 

30 συνάψαντας μάχην κατὰ κράτος τρεψάμενος ἔστησε τρό-- 

παιον. Ἐκ δ᾽ ̓ Αχαΐας φίλης οὔσης στρατιώτας ἀναλαβὼν 
εἰς τὰς τριήρεις ἐπὶ τὴν ἀντιπέρας ἤπειρον ἐκομίσϑη τῷ 
στόλῳ, καὶ παραπλεύσας τὸν AysAdov Axagvavíav κατέ- 
δραμε καὶ κατέκλεισεν Οἰνιάδας εἰς τὸ τεῖχος, καὶ τεμὼν 

25 τὴν γῆν καὶ κακώσας ἀπῆρεν ém οἴκου, φοβερὸς μὲν 
φανεὶς τοῖς πολεμίοις, ἀσφαλὴς δὲ καὶ δραστήριος τοῖς 
πολίταις. Οὐδὲν γὰρ οὐδ᾽ ἀπὸ τύχης πρόσκρουσμα Gvv- 
ἔβη περὶ τοὺς στρατευομένους. 

ΧΧ. Εἰς δὲ τὸν Πόντον εἰσπλεύσας στόλῳ μεγάλῳ 
80 καὶ κεκοσμημένῳ λαμπρῶς ταῖς μὲν Ἑλληνίσι πόλεσιν 

ὧν ἐδέοντο διεπράξατο καὶ προσηνέχϑη φιλανϑρώπως, 
τοῖς δὲ περιοικοῦσι βαρβάροις ἔϑνεσι καὶ βασιλεῦσιν 
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αὐτῶν καὶ δυνάσταις ἐπεδείξατο μὲν τῆς δυνάμεως τὸ μέ-- 
γεϑος καὶ τὴν ἄδειαν καὶ τὸ ϑάρσος ἧ βούλοιντο πλεόν-- 
τῶν καὶ πᾶσαν ὑφ᾽ αὑτοῖς πεποιημένων τὴν ϑάλασσαν, 
Σινωπεῦσι δὲ τρισκαίδεκα ναῦς ἀπέλιπε μετὰ “Παμάχου 
καὶ στρατιώτας ἐπὶ Τιμησίλεων τύραννον. '"Exzsoóvrog 5 
δὲ τούτου καὶ τῶν ἑταίρων ἐψηφίσατο πλεῖν εἰς Σινώπην 
"A9qvatov ἐθελοντὰς ἑξακοσίους καὶ συγκατουκεῖν Σι- 
“νωπεῦσι, νειμαμένους οἰκίας καὶ χώραν, ἣν πρότερον 
οἵ τύραννοι κατεῖχον. Τἄλλα δ᾽ οὐ συνεχώφει ταῖς ὁρμαῖς 
τῶν πολιτῶν, οὐδὲ συνεξέπιπτεν ὑπὸ δώμης καὶ τύχης 10 

164 τοσαύτης ἐπαιρομένων Αἰγύπτου τε πάλιν ἀντιλαμβά- 
νεσϑαι καὶ κινεῖν τῆς βασιλέως ἀρχῆς τὰ πρὸς ϑαλάσσῃ. 
Πολλοὺς δὲ καὶ Σικελίας ὁ δύσερως ἐκεῖνος ἤδη καὶ δύσ-- 
ποτμος ἔρως εἶχεν, ὃν ὕστερον ἐξέκαυσαν οἵ περὶ τὸν 
᾿Δλκιβιάδην ῥήτορες. Ἦν δὲ καὶ Τυρρηνία καὶ Καρχηδὼν 15 
ἐνίοις ὄνειρος οὐκ ἀπ᾿ ἐλπίδος διὰ τὸ μέγεϑος τῆς ὑπο-- 
κειμένης ἡγεμονίας καὶ τὴν εὔροιαν τῶν πραγμάτων. 

XXL 4AX ὁ Περικλῆς κατεῖχε τὴν ἐκδρομὴν ταύτην 
καὶ περιέχοπτε τὴν πολυπραγμοσύνην, καὶ τὰ πλεῖστα 
τῆς δυνάμεως ἔτρεπεν εἰς φυλακὴν καὶ βεβαιότητα τῶν 20 
ὑπαρχόντων, μέγα ἔργον ἡγούμενος ἀνείργειν “ακεδαι-- 
μονίους καὶ ὅλως ὑπεναντιούμενος ἐκείνοις, ὡς ἄλλοις 
τὲ πολλοῖς ἔδειξε καὶ μάλιστα τοῖς περὶ τὸν ἱερὸν πρα-- 
χϑεῖσι πόλεμον. Ἐπεὶ γὰρ οἵ “Ἰακεδαιμόνιοι στρατεύ-- 
σαντες εἰς Ζελφοὺς Φωκέων ἐχόντων τὸ ἱερὸν ΖΙελφοῖς 25 
ἀπέδωκαν, εὐϑὺς ἐκείνων ἀπαλλαγέντων ὁ Περικλῆς 

ἐπιστρατεύσας πάλιν εἰσήγαγε τοὺς Φωκέας. Καὶ τῶν 

“ακεδαιμονίων ἣν ἔδωκαν αὐτοῖς Ζελφοὶ προμαντείαν 
εἰς τὸ μέτωπον ἐγκολαψάντων τοῦ χαλκοῦ λύκου, λαβὼν 

καὶ αὐτὸς προμαντείαν τοῖς ᾿4ϑηναίοις εἰς τὸν αὐτὸν λύ-- 30 

κον κατὰ τὴν δεξιὰν πλευρὰν ἐνεχάραξεν. 
XXII. Ὅτι δ᾽ óohaic ἐν τῇ Ἑλλάδι eir iso τῶι 

PLUT. νἱτ. I. 
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᾿Αϑηναίων συνεῖχεν, ἐμαρτύρησεν αὐτῷ τὰ γενόμενα. 
Πρῶτον μὲν γὰρ Εὐβοεῖς ἀπέστησαν, ἐφ᾽ oUg διέβη 
μετὰ δυμάμεως. Εἶτ᾽ εὐθὺς ἀπηγγέλλοντο Μεγαρεῖς 
ἐχπεπολεμωμένοι καὶ στρατιὰ πολεμίων ἐπὶ τοῖς ὅροις 

5 τῆς Δττικῆς οὖσα, Πλειστώνακτος ἡγουμένου, βασιλέως 
Aaxsüewuovíov. Πάλιν οὖν ὁ Περικλῆς κατὰ τάχος ἐκ 
τῆς Εὐβοίας ἀνεκομίξζετο πρὸς τὸν ἐν τῇ ᾿Δττικῇ πόλε- 
μον- καὶ συνάψαι μὲν εἰς χεῖρας οὐκ ἐθάρσησε πολλοῖς 
καὶ ἀγαϑοῖς ὁπλίταις προκαλουμένοις, ὁρῶν δὲ τὸν 

10 Πλειστώνακτα νέον ὄντα κομιδῇ, χρώμενον δὲ μάλιστα 
Κλεανδρέδῃ τῶν συμβούλων, ὃν οἵ ἔφοροι φύλακα καὶ 
πάρεδρον αὐτῷ διὰ τὴν ἡλικίαν συνέπεμψαν, ἐπειρᾶτο 
τούτου κρύφα" καὶ ταχὺ διαφϑείρας χρήμασιν αὐτὸν 
ἔπεισεν ἐκ τῆς ̓ Αττικῆς ἀπαγαγεῖν τοὺς Πελοποννησίους. 

15 “ὃς δ᾽ ἀπεχώρησεν ἡ στρατιὰ καὶ διελύϑη κατὰ πόλεις, 
βαρέως φέροντες οἵ “ακεδαιμόνιοι τὸν μὲν βασιλέα χρή-- 
μασιν ἐξημίωσαν, ὧν τὸ πλῆϑος οὐκ ἔχων ἐκτῖσαι μετέ- 
στησεν ἑαυτὸν ἐκ Δακεδαίμονος. τοῦ δὲ Κλεανδρίδου 
φεύγοντος ϑάνατον κατέγνωσαν. Οὗτος δ᾽ ἦν πατὴρ 

20 Γυλέππου τοῦ περὶ Σικελίαν ᾿4“ϑηναίους καταπολεμή-- 
σαντος. Ἔοικε δ᾽ ὥσπερ συγγενικὸν αὐτῷ προστρίψα- 
σϑαι νόσημα τὴν φιλαργυρίαν ἡ φύσις, ὑφ᾽ ἧς καὶ αὐτὸς 
αἰσχρῶς ἐπὶ καλοῖς ἔργοις ἁλοὺς ἐξέπεσε τῆς Σπάρτης. 
Ταῦτα μὲν οὖν ἐν τοῖς περὶ Τυσάνδρου δεδηλώκαμεν. 

25 XXII. Τοῦ δὲ Περικλέους ἐν τῷ τῆς στρατηγίας ἀπο- 
λογισμῷ δέκα ταλάντων ἀνάλωμα γράψαντος ἀνηλωμέ-- 
νῶν εἰς τὸ δέον, ὁ δῆμος ἀπεδέξατο μὴ πολυπραγμονή-- 
σας μηδ᾽ ἐλέγξας τὸ ἀπόρρητον. Ἔνιοι δ᾽ ἵστορήχασιν, 
ὧν ἐστι καὶ Θεόφραστος ὁ φιλόσοφος. ὅτι xa9" ἕκαστον 

80 ἐνιαυτὸν εἰς τὴν Σπάρτην ἐφοίτα δέκα τάλαντα παρὰ 
τοῦ Περικλέους, οἷς τοὺς ἐν τέλει πάντας ϑεραπεύων 
παρῃτεῖτο τὸν πόλεμον, οὐ τὴν εἰρήνην ὠνούμενος, 
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ἀλλὰ τὸν χρόνον, ἐν ᾧ παρασκευασάμενος xo9 ἡσυχίαν 
ἔμελλε πολεμήσειν βέλτιον. Εὐϑὺς οὖν ἐπὶ τοὺς ἀφε-- 
στῶτας τραπόμενος καὶ διαβὰς εἰς Εὔβοιαν πεντήκοντα 
ναυσὶ καὶ πεντακισχιλέοις ὁπλέταις κατεστρέψατο τὰς 
πόλεις. Καὶ Χαλκιδέων μὲν τοὺς ἱπποβύτας λεγομένους δ 
πλούτῳ καὶ δόξῃ διαφέροντας ἐξέβαλεν, Εστιεῖς δὲ πάν-- 
τας ἀναστήσας ἐκ τῆς χώρας ᾿4“ϑηναίους κατῴκισε. μό-- 

165 νοις τούτοις ἀπαραιτήτως χρησάμενος ὅτι ναῦν ᾿Δττικὴν 
αἰχμάλωτον λαβόντες ἀπέχτειναν τοὺς ἄνδρας. 

XXIV. 'Ex τούτου γενομένων σπονδῶν ᾿“ϑηναίοις 10 
καὶ “Μακεδαιμονίοις εἰς ἔτη τριάκοντα ψηφίζεται τὸν εἰς 
Σάμον πλοῦν, αἰτίαν ποιησάμενος κατ αὐτῶν, ὅτι τὸν 
πρὸς Μιλησίους κελευόμενοι διαλύσασϑαι πόλεμον οὐχ 
ὑπήκουον. Ἐπεὶ δ᾽ ᾿“σπασίᾳ χαριξόμενος δοκεῖ πρᾶξαι 
τὰ πρὸς Σαμίους, ἐνταῦϑα ἂν εἴη καιρὸς διαπορῆσαι 15 
μάλιστα περὶ τῆς ἀνθρώπου, τίνα τέχνην ἢ δύναμιν 
τοσαύτην ἔχουσα τῶν τε πολιτικῶν τοὺς πρωτεύοντας 
ἐχειρώσατο καὶ τοῖς φιλοσόφοις οὐ φαῦλον οὐδ᾽ ὀλίγον 
ὑπὲρ αὑτῆς παρέσχε λόγον. Ὅτι μὲν γὰρ ἦν Μιλησία 
γένος, ᾿Δξιόχου ϑυγάτηρ, ὁμολογεῖται" φασὶ δ᾽ αὐτὴν 20 
Θαργηλίαν τινὰ τῶν παλαιῶν Ἰάδων ξηλώσασαν ἐπιϑέ- 
σϑαι τοῖς δυνατωτάτοις ἀνδράσι. Καὶ γὰρ ἡ Θαργηλία 
τό τ᾽ εἶδος εὐπρεπὴς γενομένη καὶ χάριν ἔχουσα μετὰ 
δεινότητος πλείστοις μὲν Ἑλλήνων συνῴκησεν ἀνδράσι, 
πάντας δὲ προσεποίησε βασιλεῖ τοὺς πλησιάσαντας αὐτῇ, 25 
καὶ ταῖς πόλεσι μηδισμοῦ δι᾽ ἐκείνων ὑπέσπειρεν ἀρχὰς 
δυνατωτάτων ὄντων καὶ μεγίστων. Τὴν δ᾽ ̓ ᾿ἀσπασίαν οἵ 
μὲν ὡς σοφήν τίνα καὶ πολιτικὴν ὑπὸ τοῦ Περικλέους 
σπουδασϑῆναι λέγουσι": καὶ γὰρ Σωκράτης ἔστιν ὅτε 
μετὰ τῶν γνωρίμων ἐφοέτα, καὶ τὰς γυναῖκας ἀκροασο-- 30 
μένας οἱ συνήϑεις ἦγον εἰς αὐτήν, καίπερ οὐ κοσμίου 
προεστῶσαν ἐργασίας οὐδὲ σεμνῆς, ἀλλὰ παιδίσκας ἕται-- 

915 
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ροῦσας τρέφουσαν" Αἰσχίνης δέ φησι καὶ υσικλέα τὸν 
προβατοκάπηλον ἐξ ἀγεννοῦς καὶ ταπεινοῦ τὴν φύσιν 
᾿ϑηναίων γενέσϑαι πρῶτον ᾿ἡσπασίᾳ συνόντα μετὰ τὴν 
Περικλέους τελευτήν. Ἐν δὲ τῷ Μενεξένῳ τῷ Πλάτωνος, 

5 εἰ καὶ μετὰ παιδιᾶς τὰ πρῶτα γέγραπται, τοσοῦτόν γ᾽ 
ἱστορίας ἔνεστιν, ὅτι δόξαν εἶχε τὸ γύναιον ἐπὶ ῥητορικῇ 
πολλοῖς ᾿4ϑηναίων ὁμιλεῖν. Φαίνεται μέντοι μᾶλλον 
ἐρωτική τις ἡ τοῦ Περικλέους ἀγάπησις γενομένη πρὸς 
᾿Δσπασίαν. Ἦν μὲν γὰρ αὐτῷ γυνὴ προσήκουσα μὲν 

10 κατὰ γένος, συνῳκηκυῖα δ᾽ Ἱππονίκῳ πρότερον, ἐξ οὗ 
Καλλίαν ἔτεχε τὸν πλούσιον ἔτεκε δὲ καὶ παρὰ τῷ Πε-- 
ρικλεῖ Ξάνϑιππον καὶ Πάραλον. Εἶτα τῆς συμβιώσεως 
οὐκ οὔσης αὐτοῖς ἀρεστῆς, ἐκείνην μὲν ἑτέρῳ βουλομέ- 
vqv συνεξέδωκεν, αὐτὸς δὲ τὴν ̓ ἀσπασίαν λαβὼν ἔστερξε 

18 διαφερύντως. Καὶ γὰρ ἐξιών, ὥς φασι. καὶ εἰσιὼν ἀπὶ 
ἀγορᾶς ἠσπάξετο καϑ᾽ ἡμέραν αὐτὴν μετὰ τοῦ καταφι- 
λεῖν. Ἐν δὲ ταῖς κωμῳδίαις Ὀμῳφάλη τε ν ἑα καὶ 4 ηϊά- 
νειρα καὶ πάλιν Ἥρα προσαγορεύεται. Κρατῖνος δ᾽ 
ἄντικρυς παλλακὴν αὐτὴν εἴρηκεν ἐν τούτοις" 

20 Ἥραν τέ ol ̓ 4σπασίαν τίκτει Καταπυγοσύνη 
παλλακὴν κυνώπιδα. 

Δοκεῖ δὲ καὶ τὸν νόϑον ἐκ ταύτης τεκνῶσαι, περὶ οὗ 
πεποίηκεν Εὔπολις ἐν Δήμοις αὐτὸν μὲν οὕτως ἐρω- 
τῶώντα᾽ 

6 ὉὈ νόϑος δέ μοι ξῇ; 
τὸν δὲ Μυρωνίδην ἀποκρινόμενον" 

Καὶ πάλαι γ᾽ ἂν ἦν ἀνὴρ. 
εἰ μὴ τὸ τῆς πόρνης ὑπωρρώδει κακόν. 

Οὕτω δὲ τὴν AozaGíav ὀνομαστὴν καὶ κλεινὴν γενέσϑαι 
80 λέγουσιν, ὥστε καὶ Κῦρον τὸν πολεμήσαντα βασιλεῖ περὶ 

τῆς τῶν Περσῶν ἡγεμονίας τὴν ἀγαπωμένην ὑπ᾽ αὐτοῦ 
μάλιστα τῶν παλλακίδων ᾿Δσπασίαν ὀνομάσαι καλουμέ- 
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vgv Μιλτὼ πρότερον. Ἦν δὲ Φωκαῖς τὸ γένος, Ἑρομοτί- 
μου ϑυγάτηρ᾽ ἐν δὲ τῇ μάχῃ Κύρου πεσόντος ἀπαχϑεῖσα 

πρὸς βασιλέα πλεῖστον ἴσχυσε. Ταῦτα μὲν ἐπελϑόντα τῇ 

μνήμῃ κατὰ τὴν γραφὴν ἀπώσασϑαι καὶ παρελϑεῖν ἴσως 
ἀπάνϑρωπον ἦν. 5 

XXV. Τὸν δὲ πρὸς Σαμέους πόλεμον αἰτιῶνται μά-. 
λιστα τὸν Περικλέα ψηφίσασϑαι διὰ Μιλησίους ᾿άσπα- 
σίας δεηϑείσης. 41 γὰρ πόλεις ἐπολέμουν τὸν περὶ Πριή-- 

1Ιόθνης πόλεμον, καὶ κρατοῦντες οἵ Σάμιοι, παύσασϑαι τῶν 
A9qvatov κελευόντων καὶ δίκας λαβεῖν καὶ δοῦναι παρ᾽ 10 
αὐτοῖς, οὐκ ἐπείϑοντο. Πλεύσας οὖν ὁ Περικλῆς τὴν μὲν 
οὖσαν ὀλιγαρχίαν ἐν Σάμῳ κατέλυσεν, τῶν δὲ πρώτων 
λαβὼν ομήρους πεντήκοντα καὶ παῖδας ἴσους εἰς 4)uvov 
ἀπέστειλε. Καίτοι φασὶν ἕκαστον μὲν αὐτῷ τῶν ὁμήρων 
διδόναι τάλαντον ὑπὲρ ἑαυτοῦ, πολλὰ δ᾽ ἄλλα τοὺς μὴ 15 
ϑέλοντας ἐν τῇ πόλει γενέσϑαι δημοκρατίαν. Ἔτι δὲ 
Πισσούϑνης ὃ Πέρσης ἔχων τινὰ πρὸς Σαμίους εὔνοιαν 
ἀπέστειλεν αὐτῷ μυρίους χρυσοῦς παραιτούμενος τὴν 
πόλιν. Οὐ μὴν ἔλαβε τούτων οὐδὲν ὁ Περικλῆς, ἀλλὰ 
χρησάμενος ὥσπερ ἐγνώκει τοῖς Σαμίοις καὶ καταστήσας 20 

δημοκρατίαν ἀπέπλευσεν εἰς τὰς ᾿άϑήνας. Οἱ δ᾽ εὐθὺς 
ἀπέστησαν, ἐκκλέψαντος αὐτοῖς τοὺς ὁμήρους Πισσού-- 
Ὅνου καὶ τάλλα παρασκευάσαντος πρὸς τὸν πόλεμον. 

Αὖϑις οὖν ὁ Περικλῆς ἐξέπλευσεν ἐπὶ αὐτοὺς οὐχ ἧσυ- 
χάξοντας οὐδὲ κατεπτηχύτας, ἀλλὰ καὶ πάνυ προϑύμως 25 
ἐγνωκότας ἀντιλαμβάνεσϑαι τῆς ϑαλάττης. Γενομένης 
δὲ καρτερᾶς ναυμαχίας περὶ νῆσον, ἣν Τραγίας καλοῦσι, 
"o gii ὁ Περικλῆς ἐνίκα, τέσσαρσι καὶ |, τεσσαράκοντα 

ναυσὶν ἑβδομήκοντα καταναυμαχήσας, ὧν εἴκοσι στρα- 
τιώτιδες ἤσαν. 80 

XXVI. Ἅμα δὲ τῇ νίκῃ καὶ τῇ διώξει τοῦ λιμένος 

κρατήσας ἐπολιόρκει τοὺς Σαμίους & ἁμῶς γέπως ἔτι τολ-- 
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μῶντας ἐπεξιέναι καὶ διαμάχεσθαι πρὸ τοῦ τείχους. 
Ἐπεὶ δὲ μείζων ἕτερος στόλος ἦλϑεν ἐκ τῶν ᾿4ϑηνῶν καὶ 
παντελῶς κατεκλείσϑησαν οἵ Σάμιοι, λαβὼν ὁ Περικλῆς 
ἑξήκοντα τριήρεις ἔπλευσεν εἰς τὸν ἔξω πόντον, ὡς μὲν 

$0[ πλεῖστοι λέγουσι, Φοινισσῶν νεῶν ἐπικούρων τοῖς 
Σαμίοις προσφερομένων ἀπαντῆσαι καὶ διαγωνίσασϑαι 
πορρωτάτω βουλόμενος, ὡς δὲ Στησίμβροτος, ἐπὶ Κύ- 
προν στελλόμενος" ὅπερ οὐ δοκεῖ πιϑανὸν εἶναι. Ὁπο-- 
τέρῳ δ᾽ οὖν ἐχρήσατο τῶν λογισμῶν, ἁμαρτεῖν ἔδοξε. 

10 Πλεύσαντος γὰρ αὐτοῦ Μέλισσος ὁ JO«yéívovg, ἀνὴρ 
φιλόσοφος στρατηγῶν τύτε τῆς Σάμου, καταφρονήσας 
τῆς ὀλιγότητος τῶν νεῶν ἢ τῆς ἀπειρίας τῶν στρατηγῶν 
ἔπεισε τοὺς πολίτας ἐπιϑέσϑαι τοῖς ᾿4ϑηναίοις. Καὶ 
γενομένης μάχης νικήσαντες οἵ Σάμιοι καὶ πολλοὺς μὲν 

15 αὐτῶν ἄνδρας ἑλόντες, πολλὰς δὲ ναῦς διαφϑείραντες, 
ἐχρῶντο τῇ ϑαλάσσῃ καὶ παρετέίϑεντο τῶν ἀναγκαίων 
πρὸς τὸν πόλεμον ὅσα μὴ πρότερον εἶχον. Ὑπὸ δὲ τοῦ 
“Μελίσσου καὶ Περικλέα φησὶν αὐτὸν ᾿Δριστοτέλης ἡττη- 
ϑῆναι ναυμαχοῦντα πρότερον. O δὲ Σάμιοι τοὺς aiyua- 

“0 λώτους τῶν ᾿Αϑηναίων ἀνϑυβρίζοντες ἔστιζον εἰς τὸ 
μέτωπον γλαῦκας" καὶ γὰρ ἐκείνους οἵ ᾿4ϑηναῖοι σά- 
μαιναν. Ἧ δὲ σάμαινα ναῦς ἐστιν ὑόπρωρος μὲν τὸ 
σίμωμα,, κοιλοτέρα δὲ καὶ γαστροειϑής, ὥστε καὶ φορ- 
τοφορεῖν καὶ ταχυναυτεῖν. Οὕτω δ᾽ ὠνομάσϑη διὰ τὸ 

96 πρῶτον ἐν Σάμῳ φανῆναι, Πολυκράτους τυράννου 
κατασχευάσαντος. Πρὸς ταῦτα τὰ στίγματα λέγουσι καὶ 
τὸ ᾿ἡριστοφάνειον ἠνίχϑαι" 

Σαμίων ὁ δῆμός ἐστιν ὡς πολυγράμματος. 
XXVI. Πυϑόμενος δ᾽ οὖν ὁ Περικλῆς τὴν ἐπὶ στρα-- 

δοτοπέδου συμφορὰν ἐβοήϑει κατὰ τάχος. Καὶ τοῦ Μελία 
σου πρὸς αὐτὸν ἀντιταξαμένου κρατήσας καὶ τρεψάμενος 
τοὺς πολεμίους εὐθὺς περιετείχιξε, δαπάνῃ καὶ qoóvo 
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μᾶλλον ἢ τραύμασι καὶ κινδύνοις τῶν πολιτῶν περι- 
γενέσϑαι καὶ συνελεῖν τὴν πόλιν βουλόμενος. Ἐπεὶ δὲ 
δυσχεραίνοντας τῇ τριβῇ τοὺς ᾿4ϑηναίους καὶ μάχεσϑαι 
προϑυμουμένους ἔργον ἦν κατασχεῖν, ὀκτὼ μέρη διελὼν 
τὸ πᾶν πλῆϑος ἀπεκλήρου, καὶ τῷ λαβόντι τὸν λευκὸν 8 
κύαμον εὐωχεῖσϑαι καὶ σχολάξειν παρεῖχε τῶν ἄλλων 
μαχομένων. Zfuó καί φασι τοὺς ἐν εὐπαϑείαις τισὶ γενο-- 
μένους λευκὴν ἡμέραν ἐκείνην ἀπὸ τοῦ λευχοῦ χυάμου 

167 προσαγορεύειν. Ἔφορος δὲ καὶ μηχαναῖς χρήσασϑαι τὸν 
Περικλέα, τὴν καινότητα ϑαυμάσαντα, ᾿Δρτέμωνος τοῦ τὸ 
μηχανικοῦ παρόντος, ὃν χωλὸν ὄντα καὶ φορείῳ πρὸς 
τὰ κατεπείγοντα τῶν ἔργων προσκομιξόμενον ὀνομα- 

σϑῆναι περιφόρητον. Τοῦτο μὲν οὖν Ἡρακλείδης ὁ 
Ποντικὸς ἐλέγχει τοῖς ᾿άνακρέοντος ποιήμασιν, ἐν. οἷς ὁ 
περιφόρητος ᾿Δρτέμων ὀνομάξεται πολλαῖς ἔμπρο-- 15 
σϑεν ἡλικίαις τοῦ περὶ Σάμον πολέμου καὶ τῶν πραγ- 
μάτων ἐκείνων τὸν δ᾽ ᾿ἀρτέμωνά φησι τρυφερόν τινὰ 
τῷ βίῳ καὶ πρὸς τοὺς φόβους μαλακὸν ὄντα καὶ κατα-- 
πλῆγα τὰ πολλὰ μὲν οἴκοι καϑέξεσϑαι, χαλκῆν ἀσπέδα 
τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ δυεῖν οἰκετῶν ὑπερεχόντων, ὥστε 30 
μηδὲν ἐμπεσεῖν τῶν ἄνωϑεν, εἰ δὲ βιασϑείη προελϑεῖν, 
ἐν κλινιδίῳ κρεμαστῷ παρὰ τὴν γῆν αὐτὴν περιφερόμε- 
vov κομίξεσϑαι καὶ διὰ τοῦτο κληϑῆναι περιφόρητον. 

XXVIII. '"Evéro δὲ μηνὶ τῶν Σαμίων παφαστάντων ὃ 
Περικλῆς τὰ τείχη καϑεῖλε καὶ τὰς ναῦς παρέλαβε καὶ 35 
χρήμασι πολλοῖς ἐξημίωσεν, ὧν τὰ μὲν εὐθὺς ἤνεγκαν 
οἵ Σάμιοι, τὰ δ᾽ ἐν χρόνῳ ῥητῷ ταξάμενοι κατοίσειν 
ὁμήρους ἔδωκαν. 4Ιοὔῦρις δ᾽ ὁ Σάμιος τούτοις ἐπιτραγῳ- 
δεῖ πολλὴν ὠμότητα τῶν ᾿'4ϑηναίων καὶ τοῦ Περικλέους 
κατηγορῶν, ἣν οὔτε Θουκυδίδης ἱστόρηκεν οὔτ᾽ Ἔφορος 80 
οὔτ᾽ ᾿Δριστοτέλης" ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἀληϑεύειν ἔοικεν, ὡς ἄρα 
τοὺς τριηράρχους καὶ τοὺς ἐπιβάτας τῶν Σαμίων εἰς τὴν 
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“Μιλησίων ἀγορὰν ἀγαγὼν καὶ σανίσι προσδήσας ἐφ᾽ 
ἡμέρας δέκα κακῶς ἤδη διακειμένους προσέταξεν ἀνελεῖν, 
ξύλοις τὰς κεφαλὰς συγκόψαντας, εἶτα προβαλεῖν ἀκή-- 
δευτα τὰ σώματα. “Ιοὔρις μὲν οὖν οὐδ᾽ ὅπου μηδὲν αὐὖ- 

δτῷ πρόσεστιν ἴδιον πάϑος εἰωϑὼς κρατεῖν τὴν διήγησιν 
ἐπὶ τῆς ἀληϑείας, μᾶλλον ἔοικεν ἐνταῦϑα δεινῶσαι τὰς 
τῆς πατρίδος συμφορὰς ἐπὶ διαβολῇ τῶν ᾿4ϑηναίων. Ὁ 
δὲ Περικλῆς καταστρεψάμενος τὴν Σάμον ὡς ἐπανῆλϑεν 
εἰς τὰς ᾿ἀϑήνας, ταφάς τε τῶν ἀποϑανόντον κατὰ τὸν 

10 πόλεμον ἐνδόξους ἐποίησε καὶ τὸν λόγον εἰπών. ὥσπερ 
ἔϑος ἐστίν, ἐπὶ τῶν σημάτων ἐθαυμαστώϑη. Καταβαί- 
νονταὰ δ᾽ αὐτὸν ἀπὸ τοῦ βήματος ai μὲν ἄλλαι γυναῖκες 
ἐδεξιοῦντο καὶ στεφάνοις ἀνέδουν καὶ ταινίαις ὥσπερ 
ἀϑλητὴν νικηφόρον, ἡ δ᾽ Ἐλπινίκη προσελθοῦσα πλη- 

Ἰδσίον" ,, Ταῦτ᾽ * ἔφη... ϑαυμαστά, Περίκλεις, καὶ ἄξια 
στεφάνων, ὃς ἡμῖν πολλοὺς καὶ ἀγαϑοὺς ἀπώλεσας πο-- 
λέτας οὐ Φοίνιξι πολεμῶν οὐδὲ Μήδοις, ὥσπερ οὑμὸς 
ἀδελφὸς Κίμων, ἀλλὰ σύμμαχον καὶ συγγενῆ πόλιν 
καταστρεφόμενος.“ Ταῦτα τῆς Ἐλπινίκης λεγούσης ὃ 

90 Περικλῆς μειδιάσας ἀτρέμα λέγεται τὸ τοῦ ᾿Αρχιλόχου 
πρὸς αὐτὴν εἰπεῖν" 

Οὐκ ἂν μύροισι γραῦς ἐοῦσ᾽ ἠλείφεο. 
Θαυμαστὸν δέ τι καὶ μέγα φρονῆσαι καταπολεμήσαντα 
τοὺς Σαμίους φησὶν αὐτὸν ὃ Ἴων, ὡς τοῦ μὲν Ayau£- 

9ὅ μνονος ἔτεσι δέκα βάρβαρον πόλιν, αὐτοῦ δὲ μησὶν ἐννέα 
τοὺς πρώτους καὶ δυνατωτάτους Ἰώνων ἑλόντος. Καὶ 
οὐχ ἦν ἄδικος ἡ ἀξίωσις, ἀλλ᾿ ὄντως πολλὴν ἀδηλότητα 
καὶ μέγαν ἔσχε κίνδυνον ὁ πόλεμος, εἴπερ, ὡς Θουκυδέ- 

δης φησί, παρ᾽ ἐλάχιστον ἦλϑε Σαμίων ἡ πόλις ἀφελέ- 
3069. τῆς ϑαλάττης τὸ κράτος ᾿ϑηναίους. 

ΧΧΙΧ. Μετὰ ταῦτα κυμαίνοντος ἤδη τοῦ Πελοπον-- 
νησιακοῦ πολέμου, Κερκυραίοις πολεμουμένοις ὑπὸ Κο- 
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οινϑίων ἔπεισε τὸν δῆμον ἀποστεῖλαι βοήϑειαν καὶ 
προσλαβεῖν ἐρρωμένην ναυτικῇ δυνάμει νῆσον, ὡς ὅσον 
οὐδέπω Πελοποννησίων ἐκπεπολεμωμένων πρὸς αὐτούς. 
Ψηφισαμένου δὲ τοῦ δήμου τὴν βοήϑειαν ἀπέστειλε δέκα 
ναῦς μόνας ἔχοντα “ακεδαιμόνιον, τὸν Κίμωνος υἱόν, 5 
οἷον ἐφυβρίξων- πολλὴ γὰρ ἦν εὔνοια καὶ φιλία τῷ Κί- 
μῶνος οἴκῳ πρὸς “ακεδαιμονίους. Sc ἂν ovv, εἰ μηδὲν 

168 ἔργον μέγα μηδ᾽ ἐκπρεπὲς ἐν τῇ στρατηγίᾳ τοῦ 4ακεδαι-- 
μονίου γένοιτο, προσδιαβληϑείη μᾶλλον εἰς τὸν λακω-- 
νισμόν, ὀλίγας αὐτῷ ναῦς ἔδωκε καὶ μὴ βουλόμενον ἐξέ- 19 
πεμψε. Καὶ ὅλως διετέλει κολούων, ὡς μηδὲ τοῖς ὀνόμασι 
γνησίους, ἀλλ᾽ ὀϑνείους καὶ ξένους, ὅτι τῶν Κίμωνος 
υἱῶν τῷ μὲν ἦν Δακεδαιμόνιος ὄνομα, τῷ δὲ Θεσσαλὸς, 
τῷ δὲ Ἠλεῖος. Ἐδόκουν δὲ πάντες ἐκ γυναικὸς Aoxaóu- 
κῆς γεγονέναι. Κακῶς οὖν ὁ Περικλῆς ἀκούων διὰ τὰς 15 
δέκα ταύτας τριήρεις, ὡς μικρὰν μὲν βοήϑειαν τοῖς δεη-- 
ϑεῖσι, μεγάλην δὲ πρόφασιν τοῖς ἐγκαλοῦσι παρεσχηκώς, 
ἑτέρας αὖϑις ἔστειλε πλείονας εἰς τὴν Κέρκυραν, αἵ μετὰ 
τὴν μάχην ἀφίκοντο. Χαλεπαίνουσι δὲ τοῖς Κορινϑίοις 
καὶ κατηγοροῦσι τῶν ᾿4ϑηναίων ἐν Μακεδαίμονι προσε--90 
γένοντο Μεγαρεῖς, αἰτιώμενοι πάσης μὲν ἀγορᾶς. πάν-- 
τῶν δὲ λιμένων. ὧν ̓ 4ϑηναῖοι κρατοῦσιν, εἴργεσϑαι καὶ 
ἀπελαύνεσϑαι παρὰ τὰ κοινὰ δίκαια καὶ τοὺς γεγενημέ- 
vovg ὅρκους τοῖς Ἕλλησιν" Αἰγινῆται δὲ κακοῦσϑαι δο-- 
κοῦντες καὶ βίαια πάσχειν ἐποτνιῶντο κρύφα πρὸς τοὺς 95 

“ακεδαιμονίέους, φανερῶς ἐγκαλεῖν τοῖς ᾿4ϑηναίοις οὐ 

ϑαρροῦντες. Ἐν δὲ τούτῳ καὶ Ποτίδαια, πόλις ὑπήκοος 
᾿“ϑηναίων. ἄποικος δὲ Κορινϑίων., ἀποστᾶσα καὶ πο-- 
λιορκουμένη μᾶλλον ἐπετάχυνε τὸν πόλεμον. Οὐ μὴν 
ἀλλὰ πρεσβειῶν τε πεμπομένων ᾿άϑήναζξε καὶ τοῦ βασι-- 30 
λέως τῶν “ακεδαιμονίων ᾿ἀρχιδάμου τὰ πολλὰ τῶν ἐγ-- 
κλημάτων εἰς διαλύσεις ἄγοντος καὶ τοὺς συμμάχους 
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πραὔνοντος, οὐκ ἂν δοκεῖ συμπεσεῖν ὑπό γε τῶν ἄλλων 
αἰτιῶν ὁ πόλεμος τοῖς ᾿4ϑηναίοις, εἰ τὸ ψήφισμα καϑε-- 
λεῖν τὸ Μεγαρικὸν ἐπείσϑησαν καὶ διαλλαγῆναι πρὸς 
αὐτούς. Διὸ καὶ μάλιστα πρὸς τοῦτο Περικλῆς ἐναντιω-- 

56 ϑεὶς καὶ παροξύνας τὸν δῆμον ἐμμεῖναι τῇ πρὸς Μεγα- 
θεῖς φιλονεικίᾳ, μόνος ἔσχε τοῦ πολέμου τὴν αἰτίαν. 

XXX. Μέγουσι δὲ πρεσβείας ᾿ϑήναξε περὶ τούτων 
ἐκ “ακεδαίμονος ἀφιγμένης, καὶ τοῦ Περικλέους νόμον 
τινὰ προβαλλομένου κωλύοντα καϑελεῖν τὸ πινάκιον, ἐν 

10 ὧ τὸ ψήφισμα γεγραμμένον ἐτύγχανεν, εἰπεῖν Πολυάλκη 

τῶν πρέσβεων τινά" »»Σὺ δὲ μὴ καϑέλῃς, ἀλλὰ στρέψον 
εἴσω τὸ πινάκιον" οὐ γὰρ ἔστι νόμος ὃ τοῦτο κωλύων. d 
Κομψοῦ δὲ τοῦ λόγου φανέντος οὐδέν τι μᾶλλον ὁ Περι- 
κλῆς ἐνέδωκεν. Ὑπῆν μὲν οὖν τις, ὡς ἔοικεν, αὐτῷ καὶ 

15 ἰδία πρὸς τοὺς Μεγαρεῖς ἀπέχϑεια - κοινὴν δὲ καὶ φανε- 
φὰν ποιησάμενος αἰτίαν κατ᾽ αὐτῶν ἀποτέμνεσθαι τὴν 
ἱερὰν ὀργάδα, γράφει ψήφισμα κήρυκυ πεμφϑῆναι πρὸς 
αὐτοὺς καὶ πρὸς Μακεδαιμονέους τὸν αὐτὸν χατηγο-- 
ροῦντα τῶν Μεγαρέων. Τοῦτο μὲν οὖν τὸ ψήφισμα 

30 Περικλέους ἐστὶν εὐγνώμονος καὶ φιλανϑρώπου ài- 
καιολογίας ἐχόμενον " ἐπεὶ δ᾽ ὁ πεμφϑεὶς κῆρυξ 'άνϑε- 
μόκριτος αἰτίᾳ τῶν Μεγαρέων ἀποϑανεῖν ἔδοξε. γράφει 

ψήφισμα κατ᾽ αὐτῶν Χαρῖνος, ἄσπονδον μὲν εἶναι καὶ 
ἀκήρυκτον ἔχϑραν,. ὃς δ᾽ ἂν ἐπιβῇ τῆς ̓ Δττικῆρ Meya- 

25 ρέων ϑανάτῳ ξημιοῦσϑαι, τοὺς δὲ στρατηγούς, ὅταν 

ὀμνύωσι. τὸν πάτριον ὅρκον. ἐπομνύειν, ὅτι καὶ δὲς 
ἀνὰ πᾶν ἔτος εἰς τὴν Μεγαρικὴν ἐμβαλοῦσι" ταφῆναι 
δ᾽ ̓ ἀνϑεμόκριτον παρὰ τὰς Θριασίας πύλας. αἵ νῦν Ζέ- 
πυλον ὀνομάξονται. Μεγαρεῖς δὲ τὸν ᾿ἀνθεμοκρίτου 

80 φόνον ἀπαρνούμενοι τὰς αἰτίας εἰς ᾿ἀσπασίαν καὶ Περι-- 
κλέα τρέπουσι, χρώμενοι τοῖς περιβοήτοις καὶ δημώδεσι 
τούτοις ἐκ τῶν Ayagvéov στιχιδίοις" 
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Πόρνην δὲ Σιμαίϑαν ἰόντες Μεγάραδε 
νεανίαι κλέπτουσι μεϑυσοκότταβοι" 
κἄϑ᾽ οἱ Μεγαρεῖς ὀδύναις πεφυσιγγωμένοι 
ἀντεξέκλεψαν ᾿Ασπασίας πόρνας δύο. 

ΧΧΧΙ. Τὴν μὲν οὖν ἀρχὴν ὅπως ἔσχεν ov ῥάδιον 
γνῶναι, τοῦ δὲ μὴ λυϑῆναι τὸ ψήφισμα πάντες ὥσαύ- 
vog τὴν αἰτίαν ἐπιφέρουσι τῷ Περικλεῖ. Πλὴν οἵ μὲν ἐκ 
φρονήματος μεγάλου μετὰ γνώμης κατὰ τὸ βέλτιστον 
ἀπισχυρίσασϑαί φασιν αὐτόν, πεῖραν ἐνδόσεως τὸ πρόσ-- 

 4«yu& καὶ τὴν συγχώρησιν ἐξομολόγησιν ἀσϑενείας 10 
ἡγούμενον" οἵ δὲ μᾶλλον αὐθαδείᾳ τινὶ καὶ φιλονεικία 
πρὸς ἔνδειξιν ἰσχύος περιφρονῆσαι “ακεδαιμονίων. 'H 
δὲ χειρίστη μὲν αἰτία πασῶν. ἔχουσα δὲ πλείστους μάρ-- 
TvQag οὕτω πῶς λέγεται. Φειδίας ὁ ὁ πλάστης ἐργολάβος 

μὲν ἣν τοῦ ἀγάλματος, ὥσπερ εἴρηται; φίλος δὲ τῷ Πε-- 15 

ρικλεῖ γενόμενος καὶ μέγιστον παρ᾽ αὐτῷ δυνηϑεὶς τοὺς 
μὲν δι’ αὑτὸν ἔσχεν ἐχϑροὺς φϑονούμενος, οἵ δὲ τοῦ 
δήμου ποιούμενοι πεῖραν ἐν ἐκείνῳ. ποῖός τις ἔσοιτο 
Περικλεῖ κριτής, Mévova τινα τῶν Φειδίου συνεργῶν 

πείσαντες ἱκέτην ἐν ἀγορᾷ καϑίξουσιν, αἰτούμενον ἄδειαν 20 

ἐπὶ μηνύσει καὶ κατηγορία τοῦ Φειδίου. Προσδεξαμένου 
δὲ τοῦ δήμου τὸν ἄνϑρωπον καὶ γενομένης ἐν ἐκκλησίᾳ 
διώξεως, κλοπαὶ μὲν οὐκ ἠλέγχοντο" τὸ γὰρ χρυσίον ov- 
τῶς εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τῷ ἀγάλματι προσειργάσατο καὶ 
περιέϑηκεν ὁ Φειδίας γνώμῃ τοῦ Περικλέους. ὥστε πᾶν 25 
δυνατὸν εἶναι περιελοῦσιν ἀποδεῖξαι τὸν σταϑμόν, ὃ καὶ 
τότε τοὺς κατηγόρους ἐχέλευσε ποιεῖν ὃ Περικλῆς" ἡ δὲ 
δόξα τῶν ἔργων ἐπίεξε φϑόνῳ τὸν Φειδίαν. καὶ μάλισϑ᾽ 
ὅτι τὴν πρὸς ᾿Δμαζόνας μάχην ἐν τῇ ἀσπίδι ποιῶν αὑτοῦ 
τινα μορφὴν ἐνετύπωσε πρεσβύτου φαλαχροῦ πέτρον 80 
ἐπῃρμένου δι’ ἀμφοτέρων τῶν χειρῶν, καὶ τοῦ Περυ- 
κλέους εἰκόνα παγκάλην ἐνέϑηκε μαχομένου πρὸς ᾿άμα- 
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ξόνα. Τὸ δὲ σχῆμα τῆς χειρός, ἀνατεινούσης δόρυ πρὸ 
τῆς ὄψεως τοῦ Περικλέους, πεποιημένον εὐμηχάνως οἷον 

ἐπικρύπτειν βούλεται τὴν ὁμοιότητα παραφαινομένην 
ἑκατέρωϑεν. Ὁ μὲν οὖν Φειδίας εἰς τὸ δεσμωτήριον 

ὁ ἀπαχϑεὶς ἐτελεύτησε νοσήσας, ὡς δέ φασιν ἔνιοι. φαρ-- 
μάκοις, ἐπὶ διαβολῇ τοῦ Περικλέους τῶν ἐχϑρῶν παρα-- 
σκευασάντων. Τῷ δὲ μηνυτῇ Μένωνι γράψαντος Γλύ- 
κῶνος ἀτέλειαν 0 δῆμος ἔδωκε, καὶ προσέταξε τοῖς στρα- 
τηγοῖς ἐπιμελεῖσϑαι τῆς ἀσφαλείας τοῦ ἀνθρώπου. 

10 ΧΧΧΙΙ. Περὶ δὲ τοῦτον τὸν χρόνον ᾿“σπασία δίκην 
ἔφευγεν ἀσεβείας, Ἑρμίππου τοῦ κωμῳδοποιοῦ διώκον- 
τος καὶ προσκατηγοροῦντος, ὡς Περικλεῖ γυναῖκας ἐλευ-- 

ϑέρας εἰς τὸ αὐτὸ φοιτώσας ὑποδέχοιτο. Καὶ ψήφισμα 
ΖΔιοπείϑης ἔγραψεν εἰσαγγέλλεσϑαι τοὺς τὰ ϑεῖα μὴ 

15 νομίζοντας ἢ λόγους περὶ τῶν μεταρσίων διδάσκοντας, 
ἀπερειδόμενος εἰς Περικλέα δι᾿ ᾿δναξαγόρου τὴν ὑπό- 
νοιαν. ΖΙεχομένου δὲ τοῦ δήμου καὶ προσιεμένου τὰς 
διαβολάς, οὕτως ἤδη ψήφισμα κυροῦται, Ζίρακοντίδου 
γράψαντος, ὅπως οἵ λόγοι τῶν χρημάτων ὑπὸ Περι- 

20 κλέους εἰς τοὺς Πρυτάνεις ἀποτεϑεῖεν, οἱ δὲ δικασταὶ 

τὴν ψῆφον ἀπὸ τοῦ βωμοῦ φέροντες ἐν τῇ πόλει κρί- 
voitv. Ἅγνων δὲ τοῦτο μὲν ἀφεῖλε τοῦ ψηφίσματος, 

χρίνεσϑαι δὲ τὴν δίκην ἔγραψεν ἐν δικασταῖς χιλίοις καὶ 
πεντακοσίοις, εἴτε κλοπῆς καὶ δώρων εἴτ᾽ ἀδικίου βού- 

95 λοιτό τις ὀνομάξειν τὴν δίωξιν. ᾿ἀσπασίαν μὲν οὖν ἐξῃ- 
τήσατο, πολλὰ πάνυ παρὰ τὴν δίκην, ὡς Αἰσχίνης φησὶν, 
ἀφεὶς ὑπὲρ αὐτῆς δάκρυα καὶ δεηϑεὶς τῶν δικαστῶν" 
᾿ἀναξαγόραν δὲ φοβηϑεὶς ἐξέπεμψε [καὶ προὔπεμψεν) ἐκ 
τῆς πόλεως. Ὡς δὲ διὰ Φειδίου προσέπταισε τῷ δήμῳ, 

ϑοφοβηϑεὶς τὸ δικαστήριον μέλλοντα τὸν πόλεμον καὶ 
ὑποτυφόμενον ἐξέκαυσεν, ἐλπίζων διασκεδάσειν τὰ ἐγ- 
κλήματα καὶ ταπεινώσειν τὸν φϑόνον ἐν πράγμασι με- 
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γάλοις καὶ κινδύνοις τῆς πόλεως ἐκείνῳ μόνῳ διὰ τὸ 
70 ἀξίωμα καὶ τὴν δύναμιν ἀναϑείσης ἑαυτην. Αἱ μὲν ovv 

αἰτίαι, δι᾽ ἃς οὐκ εἴασεν ἐνδοῦναι Δακεδαιμονίοις TOV 

δῆμον, αὗται λέγονται, τὸ δ᾽ ἀληϑὲς ἄδηλον. : 
XXXIII. Οἱ δὲ “ακεδαιμόνιοι γινώσκοντες, ὡς ἐκεί-- 5 

νου καταλυϑέντος εἰς πάντα μαλακωτέροις χρήσονται 

τοῖς ᾿᾿ϑηναίοις, ἐχέλευον αὐτοὺς τὸ ἄγος ἐλαύνειν, e 

τὸ μητρόϑεν γένος τοῦ Περικλέους ἔνοχον ἦν, ὡς Gov- 

κυδίδης εἴρηκεν. Ἡ δὲ πεῖρα περιέστη τοῖς πέμψασιν εἰς 
τοὐναντίον" ἀντὶ γὰρ ὑποψίας καὶ διαβολῆς ὁ Περικλῆς 10 
ἔτι μείζονα πίστιν ἔσχε καὶ τιμὴν παρὰ τοῖς πολίταις, ὡς 
μάλιστα μισούντων καὶ φοβουμένων ἐκεῖνον τῶν πολε-- 
μίων. Διὸ καὶ πρὶν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν ᾿Δττικὴν τὸν ᾿άρχέ- 
δαμον ἔχοντα τοὺς Πελοποννησίους προεῖπε τοῖς ᾿4ϑη- 

ναίοις, ἂν ἄρα τἄλλα δῃῶν ὁ ̓ άρχίδαμος ἀπέχηται τῶν 16 
ἐχείνουν διὰ τὴν ξενίαν τὴν οὖσαν αὐτοῖς, ἢ διαβολῆς τοῖς 
ἐχϑροῖς ἐνδιδοὺς ἀφορμὰς. ὅτι τῇ πόλει καὶ τὴν χώραν 
καὶ τὰς ἐπαύλεις ἐπιδίδωσιν. Ἐμβάλλουσιν οὖν εἰς τὴν 
᾿Δττικὴν στρατῷ μεγάλῳ “ακεδαιμόνιοι μετὰ τῶν συμ-- 
μάχων ᾿Αρχιδάμου τοῦ βασιλέως ἡγουμένου. Καὶ δηοῦν--320 
τὲς τὴν χώραν προῆλϑον εἰς Aqagvag καὶ κατεστρατοπέ- 
δευσαν, ὡς τῶν ᾿4ϑηναίων οὐκ ἀνεξομένων, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ 
ὀργῆς καὶ φρονήματος διαμαχουμένων πρὸς αὐτούς. Τῷ 
δὲ Περικλεῖ δεινὸν ἐφαίνετο πρὸς τοὺς ἑξακισμυρίους 
Πελοποννησίων καὶ Βοιωτῶν ὁπλίτας (τοσοῦτοι γὰρ 35 

ἦσαν οἱ τὸ πρῶτον ἐμβαλόντες) ὑπὲρ αὐτῆς τῆς πόλεως 
μάχην συνάψαι" τοὺς δὲ βουλομένους μάχεσϑαι καὶ δυσ-- 
παϑοῦντας πρὸς τὰ γινόμενα κατεπράῦνε λέγων, Og . 
δένδρα μὲν τμηϑέντα καὶ κοπέντα φύεται ταχέως, ἀνδρῶν 
δὲ διαφϑαρέντων αὖϑις τυχεῖν οὐ ῥάδιόν ἐστι. Τὸν δὲ 80 
δῆμον εἰς ἐκκλησίαν οὐ συνῆγε δεδιὼς βιασϑῆναι παρὰ 
γνώμην, ἀλλ ὥσπερ νεὼς κυβερνήτης ἀνέμου κατιόντος 
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ἐν πελάγει ϑέμενος εὖ πάντα καὶ κατατείνας τὰ ὅπλα 
χρῆται τῇ τέχνῃ, δάκρυα καὶ δεήσεις ἐπιβατῶν ναυτιών-- 
τῶν καὶ φοβουμένων ἐάσας. οὕτως ἐκεῖνος τό τε ἄστυ 
συγκλείσας καὶ καταλαβὼν πάντα φυλακαῖς πρὸς ἀσφά- 

δλειαν ἐχρῆτο τοῖς αὑτοῦ λογισμοῖς, βραχέα φροντίζων 
τῶν καταβοώντων καὶ δυσχεραινόντων. Καίτοι πολλοὶ 
μὲν αὐτοῦ τῶν φίλων δεόμενοι προσέκειντο, πολλοὶ δὲ 
τῶν ἐχϑρῶν ἀπειλοῦντες καὶ κατηγοροῦντες. πολλοὶ δ᾽ 
ἦδον ἄσματα καὶ σκώμματα πρὸς αἰσχύνην ἐφυβρίζοντες 

10 αὐτοῦ τὴν στρατηγίαν ὡς ἄνανδρον καὶ προϊεμένην τὰ 
πράγματα τοῖς πολεμίοις. Ἐπεφύετο δὲ καὶ Κλέων ἤδη 
διὰ τῆς πρὸς ἐκεῖνον ὀργῆς τῶν πολιτῶν πορευόμενος 

Ἅ d τὴν δημαγωγίαν. ὡς τἀνάπαιστα ταῦτα δηλοῖ ποιή- 
σαντος Eouízzov- 

1$ Βασιλεῦ σατύρων,., tí ποτ᾽ οὐκ ἐθέλεις 
δόρυ βαστάζειν, ἀλλὰ λόγους μὲν 
περὶ τοῦ πολέμου δεινοὺς παρέχῃ, 
'ψυχὴν δὲ Τέλητος ὑπέστης; 

Κἀγχειριδίου δ᾽ ἀκόνῃ σκληρᾷ 
20 παραϑηγομένου βρύχεις κοπίδας. 

δηχϑεὶς αἴϑωνι Κλέωνι. 
XXXIV. Πλὴν ὑπ᾽ οὐδενὸς ἐκινήϑη τῶν τοιουτῶν ὁ 

Περικλῆς, ἀλλὰ πράως καὶ σιωπῇ τὴν ἀδοξίαν καὶ τὴν 
ἀπέχϑειαν ὑφιστάμενος καὶ νεῶν ἑκατὸν ἐπὶ τὴν Πελο-- 

46 πόννησον στόλον ἐκπέμπων αὐτὸς οὐ συνεξέπλευσεν, 
ἀλλ᾽ ἔμεινεν οἰκουρῶν καὶ διὰ χειρὸς ἔχων τὴν πόλιν, ἕως 
ἀπηλλάγησαν of Πελοποννήσιοι. Θεραπεύων δὲ τοὺς 
πολλοὺς ὅμως ἀσχάλλοντας ἐπὶ τῷ πολέμῳ, διανομαῖς τε 
χρημάτων ἀνελάμβανε καὶ κληρουχίας ἔγραφεν" 4{ἰ- 

δ0γινήτας yao ἐξελάσας ἅπαντας διένειμε τὴν νῆσον ᾿4ϑη- 
ναίων τοῖς λαχδῦσιν. Ἦν δέ τις παρηγορία καὶ ἀφ᾽ ὧν 
ἔπασχον οἱ πολέμιοι. Καὶ γὰρ οἵ περιπλέοντες τὴν Πε-- 
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λοπόννησον χώραν τὲ πολλὴν κώμας τε καὶ πόλεις μυ- 
κρὰς διεπόρϑησαν, καὶ κατὰ γὴν αὐτὸς ἐμβαλὼν εἰς τὴν 

171 “Μεγαρικὴν ἔφϑειρε πᾶσαν. ἯΙ καὶ δῆλον ἦν. ὅτι πολλὰ 

μὲν δρῶντες κακὰ τοὺς ᾿Αϑηναίους, πολλὰ δὲ πάσχοντες 

vom ἐκείνων ἐκ ϑαλάττης, οὐκ ἂν εἰς μῆκος πολέμου το-- 5 

σοῦτον “πρφοὔβησαν, ἀλλὰ ταχέως ἀπεῖπον, ὥσπερ ἐξ 

ἀρχῆς ὁ Περικλῆς προηγόφευσεν, εἰ μή τι δαιμόνιον 

ὑπηναντιώϑη τοῖς ἀνθρωπίνοις λογισμοῖς. Νῦν δὲ 

πρῶτον μὲν ἡ λοιμώδης ἐνέπεσε φϑορὰ καὶ κατενεμήϑη 

τὴν ἀκμάξουσαν ἡλικίαν καὶ δύναμιν" ὑφ᾽ ἧς καὶ τὰ 10 

σώματα κακούμενοι καὶ τὰς ψυχὰς παντάπασιν ἠγριώ- 

ϑησαν πρὸς τὸν Περικλέα, καὶ καϑάπερ ἰατρὸν ἢ πατέρα 

τῇ νόσῳ παραφρονήσαντες ἀδικεῖν ἐπεχείρησαν, ἀνα- 
πεισϑέντες ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν, ὡς τὴν μὲν νόσον ἡ τοῦ 
χωριτικοῦ πλήϑους εἰς τὸ ἄστυ συμφόρησις ἐργάξεται, 15 
ϑέρους ὥρᾳ πολλῶν ὁμοῦ χύδην ἐν οἰκήμασι μικροῖς καὶ 
σκηνώμασι πνιγηροῖς ἠναγκασμένων διαιτᾶσϑαι δίαιταν 
οἰκουρὸν καὶ ἀργὴν ἀντὶ καϑαρᾶς καὶ ἀναπεπταμένης 
τῆς πρότερον, τούτου δ᾽ αἴτιος ὁ τῷ πολέμῳ τὸν ἀπὸ τῆς 
χώρας ὄχλον εἰς τὰ τείχη καταχεάμενος καὶ πρὸς οὐδὲν 30 
ἀνθρώποις τοσούτοις χρώμενος, ἀλλ᾽ ἐῶν ὥσπερ βοσκή-- 
ματα καϑειργμένους ἀναπίμπλασϑαι φϑορᾶς ἀπ᾽ ἀλλή- 
λων καὶ μηδεμίαν μεταβολὴν μηδ᾽ ἀναψυχὴν ἐκπορίξων. 

ΧΧΧΥ. Ταῦτα βουλόμενος ἰᾶσϑαι καί τι παραλυπεῖν 
τοὺς πολεμέους ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα ναῦς ἐπλήρου, καὶ 25 
πολλοὺς χαὶ ἀγαϑοὺς ὁπλίτας καὶ ἱππέας ἀναβιβασάμε-- 
νος ἔμελλεν ἀνάγεσϑαι μεγάλην ἐλπέδα τοῖς πολέταις καὶ 

φόβον οὐκ ἐλάττω τοῖς πολεμίοις ἀπὸ τοσαύτης ἰσχύος 
παρασχών. Ἤδη δὲ πεπληρωμένων τῶν νεῶν καὶ τοῦ 
Περικλέους ἀναβεβηκότος ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ τριήρη τὸν 80 
μὲν ἥλιον ἐκλιπεῖν συνέβη καὶ γενέσϑαι σκότος, ἐκ-- 
πλαγῆναι δὲ πάντας ὡς πρὸς μέγα σημεῖον. Ὁρῶν οὖν 
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ὃ Περικλῆς περίφοβον τὸν κυβερνήτην καὶ διηπορημέ- 
γον, ἀνέσχε τὴν χλαμύδα πρὸ τῆς ὄψεως αὐτοῦ, καὶ παρα-- 
καλύψας ἠρώτησε, μή τι δεινὸν ἢ δεινοῦ τινος οἴεται 
σημεῖον" ὡς δ᾽ οὐκ ἔφη... Τί οὖν“ εἶπεν ,. ἐκεῖνο τούτου 

5,διαφέρει, πλὴν ὅτι μεῖζόν τι τῆς χλαμύδος ἐστὶ τὸ πε-- 
ποιηκὸς τὴν ἐπισκότησιν ;* Ταῦτα μὲν οὖν ἐν ταῖς σχο-- 
λαῖς λέγεται τῶν φιλοσόφων. Ἐχπλεύσας δ᾽ οὖν ὃ Περι-- 
κλῆς οὔτ᾽ ἄλλο τι δοκεῖ τῆς παρασκευῆς ἄξιον δρᾶσαι, 
πολιορκήσας τε τὴν ἱερὰν Ἐπίδαυρον ἐλπίδα παρασχοῦ- 

10 G«v ὡς ἁλωσομένην ἀπέτυχε διὰ τὴν νόσον. Ἐπιγενο-- 
μένη γὰρ οὐκ αὐτοὺς μόνον, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὁπωσοῦν 
τῇ στρατιᾷ συμμίξαντας προσδιέφϑειρεν. Ἔκ τούτου 
χαλεπῶς διακειμένους τοὺς ᾿4ϑηναίους πρὸς αὐτὸν ἐπει-- 
φᾶτο παρηγορεῖν καὶ ἀναϑαρρύνειν. Οὐ μὴν παρέλυσε 

15 τὴν ὀργὴν οὐδὲ μετέπεισε πρύτερον ἢ τὰς ψήφους λα- 
βόντας ἐπ᾽ αὐτὸν εἰς τὰς χεῖρας καὶ γενομένους κυρίους 
ἀφελέσϑαι τὴν στρατηγίαν καὶ ξημιῶσαι χρήμασιν, ὧν 
ἀριϑμὸν οἵ τὸν ἐλάχιστον πεντεκαίδεκα τάλαντα. πεντή-- 

κοντα δ᾽ οἵ τὸν πλεῖστον γράφουσιν. ᾿πκεγράφη ὃὲ τῇ 
20 δίκῃ κατήγορος, ὡς μὲν Ἰδομενεὺς λέγει, Κλέων, ὡς δὲ ᾿ 

Θεόφραστος. Σιμμίας" ὁ ὃὲ Ποντικὸς Ἡρακλείδης Aa- 
χκρατέδαν εἴρηκε. 

ΧΧΧΥΙ. Τὰ μὲν οὖν δημόσια ταχέως ἔμελλε παύε- 
σϑαι, καϑάπερ κέντρον εἰς τοῦτον ἅμα πληγῇ τὸν ϑυμὸν 

95 ἀφεικότων τῶν πολλῶν: τὰ δ᾽ οἰκεῖα μοχϑηρῶς εἶχεν 
αὐτῷ κατά τε τὸν λοιμὸν οὐκ ὀλίγους ἀποβαλόντι τῶν 
ἐπιτηδείων καὶ στάσει διατεταραγμένῳ πόρρωϑεν. Ὁ 
γὰρ πρεσβύτατος αὐτοῦ τῶν γνησίων υἱῶν Ξάνϑιππος 
φύσει τε δαπανηρὸς ὧν καὶ γυναικὶ νέᾳ καὶ πολυτελεῖ 

80 συνοικῶν, Τισάνδρου ϑυγατρὶ τοῦ Ἐπιλύκου, χαλεπῶς 
ἔφερε τὴν τοῦ πατρὸς ἀκρίβειαν γλίσχρα καὶ κατὰ μικρὸν 
αὐτῷ χορηγοῦντος. Πέμψας οὖν πρός τινα τῶν φίλων 1 
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ἔλαβεν ἀργύριον ὡς τοῦ Περικλέους κελεύσαντος. ᾿Εκεί- 
νου δ᾽ ὕστερον ἀπαιτοῦντος, ὁ μὲν Περικλῆς καὶ δίκην 
αὐτῷ προσέλαχε, τὸ δὲ μειράκιον ὁ Ξάνϑιππος ἐπὶ τούτῳ 
χαλεπῶς διατεϑεὶς ἐλοιδόρει τὸν πατέρα, πρῶτον μὲν 
ἐκφέρων ἐπὶ γέλωτι τὰς οἴκοι διατριβὰς αὐτοῦ καὶ τοὺς ὅ 
λόγους, οὗς ἐποέει μετὰ τῶν σοφιστῶν. Πεντάϑλου γάρ 
τινος ἀκοντίῳ πατάξαντος Ἐπίτιμον τὸν Φαρσάλιον 
ἀκουσίως καὶ κατακτείναντος, ἡμέραν ὅλην ἀναλῶσαι 
μδτὰ Πρωταγόρου διαποροῦντα, πότερον τὸ ἀκόντιον 
ἢ τὸν βαλόντα μᾶλλον ἢ τοὺς ἀγωνοθέτας κατὰ τὸν 09-10 
ϑότατον λόγον αἰτίους χρὴ τοῦ πάϑους ἡγεῖσϑαι. Πρὸς δὲ 
τούτοις καὶ τὴν περὶ τῆς γυναικὸς διαβολὴν ὑπὸ τοῦ 
Ξανϑίππου φησὶν ὁ ὃ Στησίμβφοτος εἰς τοὺς πολλοὺς δια-- 
σπαρῆναι, καὶ ὅλως ἀνήκεστον ἄχρι τῆς τελευτῆς τῷ 
νεανίσκῳ πρὸς τὸν πατέρα παραμεῖναι τὴν διαφοράν᾽ 15 

ἀπέϑανε γὰρ ὁ Ξάνϑιππος ἐν τῷ λοιμῷ νοσήσας. ᾿᾽4πέ- 
βαλε δὲ καὶ τὴν ἀδελφὴν ὁ Περικλῆς τότε καὶ τῶν κηδε-- 
στῶν καὶ φίλων τοὺς πλείστους καὶ χρησιμωτάέξους πρὸς 
τὴν πολιτείαν. Οὐ μὴν ἀπεῖπεν οὐδὲ προὔδωκε τὸ φρό- 
νημα καὶ τὸ μέγεϑος τῆς ψυχῆς ὑπὸ τῶν συμφορῶν, ἀλλ᾽ 30 
οὐδὲ κλαίων οὐδὲ κηδεύων οὐδὲ πρὸς τάφῳ τινὸς ὥφϑη 
τῶν ἀναγκαίων, πρίν γε δὴ καὶ τὸν περίλοιπον αὑτοῦ 
τῶν γνησίων ἀποβαλεῖν Πάραλον. Ἐπὶ τούτῳ δὲ καμ- 
φϑεὶς ἐπειρᾶτο μὲν ἐγκαρτερεῖν τῷ ἤϑει καὶ διαφυλάτ-- 
τειν τὸ μεγαλόψυχον, ἐπιφέρων ὃὲ τῷ νεκρῷ στέφανον 35 
ἡττήϑη τοῦ πάϑους πρὸς τὴν ὄψιν, ὥστε κλαυϑμόν τε 

ῥῆξαι καὶ πλῆϑος ἐκχέαι δακρύων, οὐδέποτε τοιοῦτον 
οὐδὲν ἐν τῷ λοιπῷ βίῳ πεποιηκώς. 

XXXVIL Τῆς δὲ πόλεως πειρωμένης τῶν ἄλλων 
στρατηγῶν εἰς τὸν πόλεμον καὶ ῥητόρων, ὡς δ᾽ οὐδεὶς 30 
βάρος ἔχων ἰσόρροπον οὐδ᾽ ἀξίωμα πρὸς τοσαύτην 
ἐχέγγυον ἡγεμονίαν ἐφαίνετο, ποϑούσης ἐκεῖνον καὶ 

PLUT. vir. I. 22 
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καλούσης ἐπὶ τὸ βῆμα καὶ τὸ στρατήγιον, ἀϑυμῶν xci 
κείμενος οἴκοις διὰ τὸ πένϑος ὑπ᾽ ᾿Δλκιβιάδου καὶ τῶν 
ἄλλων ἐπείσϑη φίλων προελϑεῖν. ᾿Ἵπολογησαμένου δὲ 

τοῦ δήμου τὴν ἀγνωμοσύνην πρὸς αὐτὸν, ὑποδεξάμενος 
δ αὔϑις τὰ πράγματα καὶ στρατηγὸς αἰρεϑεὶς ἠτήσατο 
λυϑῆναι τὸν περὶ τῶν νόϑων νόμον. ὃν αὐτὸς εἰσενη-- 
νόχει πρότερον, ὡς μὴ παντάπασιν ἐρημίᾳ διαδοχῆς τὸν 
οἶκον ἐκλίποι τοὔνομα καὶ τὸ γένος. Εἶχε δ᾽ οὕτω τὰ 
περὶ τὸν νόμον. ᾿Δκμάξων ὁ Περικλῆς ἐν τῇ πολιτείᾳ 

10ὸ πρὸ πάνυ πολλῶν χρόνων καὶ παῖδας ἔχων, ὥσπερ εἴρη- 
ται, γνησίους, νόμον ἔγραψε, μόνους ᾿4ϑηναίους εἶναι 

τοὺς ἐκ δυεῖν ᾿4“ϑηναίων γεγονότας. Ἐπεὶ δὲ τοῦ βασι- 
λέως τῶν Αἰγυπτίων δωρεὰν τῷ δήμῳ πέμψαντος τε- 
τρακισμυρίους πυρῶν μεδίμνους ἔδει διανέμεσϑαι τοὺς 

15 πολέτας, πολλαὶ μὲν ἀνεφύοντο δέκαι τοῖς νόϑοις ἐκ τοῦ 
γράμματος ἐκείνου τέως διαλανϑάνουσαι καὶ παρορώμε-- 
VaL , πολλοὶ ὃὲ xol συκοφαντήμασι περιέπιπτον. Ἐπρᾶ- 
ϑησον οὖν ἁλόντες ὀλίγῳ πεντακισχιλίων ἐλάττους. ol 

δὲ μείναντες ἐν τῇ πολιτείᾳ καὶ κριϑέντες᾽᾿ ϑηναῖοι υύ- 

20 ριον καὶ τετρακισχίλιοι καὶ τεσσαράκοντα τὸ πλῆϑος ἐξη- 

τάσϑησαν. Ὄντος οὖν δεινοῦ τὸν κατὰ τοσούτων ἰσχύ-- 
σαντα νόμον ὑπ᾽ αὐτοῦ πάλιν λυϑῆναι τοῦ γράψαντος. 

ἡ παροῦσα δυστυχία τῷ Περικλεῖ περὶ τὸν οἶκον, ὡς 
δίκην τινὰ δεδωκότι τῆς ὑπεροψίας καὶ τῆς μεγαλαυχίας 

23 ἐχείνης, ἐπέκλασε τοὺς ᾿ἀϑηναίους, καὶ δόξαντες αὐτὸν 
νεμεσητά ve παϑεῖν ἀνθρωπίνως τε δεῖσϑαι συνεχώρη- 
σαν ἀπογράψασϑαι τὸν νόϑον εἰς τοὺς φράτορας ὄνομα 
ϑέμενον τὸ αὑτοῦ. Καὶ τοῦτον μὲν ὕστερον ἐν ̓ 4ργινού- 
σαις καταναυμαχήσαντα Πελοποννησίους ἀπέκτεινεν ὃ 

80 δῆμος μετὰ τῶν συστρατηγῶν. 
XXXVII. Τότε δὲ τοῦ Περικλέους ἔοικεν ὁ λοιμὸς | T: 

λαβέσϑαι λαβὴν οὐκ ὀξεῖαν, ὥσπερ ἄλλων, οὐδὲ σύν- 
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vovov, ἀλλὰ βληχρᾷ τινι νόσῳ καὶ μῆκος ἐν ποικέλαις 
ἐχούσῃ μεταβολαῖς διαχρωμένην τὸ σῶμα σχολαίως καὶ 
ὑπερείπουσαν τὸ φρόνημα τῆς ψυχῆς. Ὁ γοῦν Θεό-- 
φραστος ἐν τοῖς Ἠϑικοῖς διαπορήσας. εἰ πρὸς τὰς τύχας 
τρέπεται τὰ ἤϑη καὶ κινούμενα τοῖς τῶν σωμάτων πά-ὅ 
ϑεσιν ἐξίσταται τῆς ἀρετῆς, ἱστόρηκεν. ὅτι νοσῶν ὁ Πε- 
ρικλῆς ἐπισκοπουμένῳ τινὶ τῶν φίλων δείξειε περίαπτον 
ὑπὸ τῶν γυναικῶν τῷ τραχήλῳ περιηρτημένον. ὡς 690— 
δρα κακῶς ἔχων. ὁπότε καὶ ταύτην ὑπομένοι τὴν ἀβελ-- 
τερίαν. Ἤδη δὲ πρὸς τῷ τελευτᾶν ὄντος αὐτοῦ περι--1ὸ 
καϑήμενοι τῶν πολιτῶν οἵ βέλτιστοι καὶ τῶν φίλων ot 
περιόντες λόγον ἐποιοῦντο τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς δυνά- 
uécg, ὅση γένοιτο, καὶ τὰς πράξεις ἀνεμετροῦντο καὶ 
τῶν τροπαίων τὸ πλῆϑος" ἐννέα γὰρ ἦν ἃ στρατηγῶν 
καὶ νικῶν ἔστησεν ὑπὲρ τῆς πόλεως. Ταῦτα. ὡς οὐκέτι 15 
συνιέντος. ἀλλὰ καϑηρημένου τὴν αἴσϑησιν αὐτοῦ διε-- 
λέγοντο πρὸς ἀλλήλους ὁ δὲ πᾶσιν ἐτύγχανε τὸν νοῦν 
προσεσχηκώς, καὶ φϑεγξάμενος εἰς μέσον ἔφη ϑαυμάξευν, 
ὅτι ταῦτα μὲν ἐπαινοῦσιν αὐτοῦ καὶ μνημονεύουσιν. ἃ 
καὶ πρὸς τύχην ἐστὶ κοινὰ καὶ γέγονεν ἤδη πολλοῖς στρα-- 30 
τηγοῖς, τὸ δὲ κάλλιστον καὶ μέγιστον οὐ λέγουσιν. ..Οὐ- 
δεὶς yao** ἔφη ..δι᾿ ἐμὲ τῶν ὄντων ᾿ϑηναίων μέλαν ἵμά--: 
τιον περιεβάλετο.“ 

XXXIX. Θαυμαστὸς οὖν ὁ ἀνὴρ οὐ μόνον τῆς ἐπιει-- 
κείας καὶ πραότητος, ἣν ἐν πράγμασι πολλοῖς καὶ ue- 95 
γάλαις ἀπεχϑ είαις διετήρησεν, ἀλλὰ καὶ τοῦ φρονήματος, 
εἰ τῶν αὑτοῦ καλῶν ἡγεῖτο βέλτιστον εἶναι τὸ μήτε φϑό- 
νῷ μήτε ϑυμῷ χαρίσασϑαι μηδὲν ἀπὸ τηλικαύτης δυνά- 
μεῶς μηδὲ χρήσασϑαίτινι τῶν ἐχϑρῶν ὡς ἀνηκέστῳ. Καί 
μοι δοκεῖ τὴν μειρακιώδη καὶ σοβαρὰν ἐκείνην. προσω-- 80 
γυμέαν ἕν τοῦτο ποιεῖν ἀνεπέφϑονον καὶ πρέπουσαν, 
οὕτως εὐμενὲς ἦϑος καὶ βίον ἐν ἐξουσίᾳ καϑαρὸν καὶ 

$9 * 
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ἀμίαντον Ὀλύμπιον προσαγορεύεσϑαι, καϑάπερ τὸ τῶν 
ϑεῶν γένος ἀξιοῦμεν αἴτιον μὲν ἀγαϑῶν, ἀναίτιον δὲ 
κακῶν πεφυκὸς ἄρχειν καὶ βασιλεύειν τῶν ὄντων, οὐχ 
ὥσπερ οἱ ποιηταὶ συνταράττοντες ἡμᾶς ἀμαϑεστάταις 

5 δόξαις ἁλίσκονται τοῖς αὑτῶν ποιήμασι, τὸν μὲν τόπον, 
ἐν ᾧ τοὺς ϑεοὺς κατοικεῖν λέγουσιν, ἀσφαλὲς ἕδος καὶ 
ἀσάλευτον καλοῦντες, οὐ πνεύμασιν, οὐ νέφεσι χρώμε-- 
vov , ἀλλ᾽ αἰϑρίᾳ μαλακῇ καὶ φωτὶ καϑαρῷ τὸν ἅπαντα 
χρόνον ὁμαλῶς περιλαμπόμενον, ὡς τοιαύτης τῷ μακα- 

10 ρέῳ καὶ ἀϑανάτῳ διαγωγῆς μάλιστα πρεπούσης, αὐτοὺς 
δὲ τοὺς ϑεοὺς ταραχῆς καὶ δυσμενείας καὶ ὀργῆς ἄλλων 
τε μεστοὺς παϑῶν ἀποφαίνοντες οὐδ᾽ ἀνθρώποις νοῦν 
ἔχουσι προσηκόντων. ᾿4λλὰ ταῦτα μὲν ἴσως ἑτέρας δόξει 
πραγματείας εἶναι. Τοῦ δὲ Περικλέους ταχεῖαν αἴσϑησιν 

15 καὶ σαφῆ πόϑον ᾿4ϑηναίοις ἐνειργάξετο τὰ πράγματα. 
Καὶ γὰρ ol ξῶντος βαρυνόμενοι τὴν δύναμιν ὡς üuav- 
goUGav αὐτοὺς, εὐθὺς ἐκ ποδῶν γενομένου πειρώμενοι 
ῥητόρων καὶ δημαγωγῶν ἑτέρων ἀνωμολογοῦντο με- 
τριώτερον ἐν ὄγκῳ καὶ σεμνότερον ἐν πραότητι μὴ 

40 φῦναι τρόπον" ἡ δ᾽ ἐπίφϑονος ἐσχὺς ἐκείνη, μοναρχία 
λεγομένη καὶ τυραννὶς πρότερον, ἐφάνη τότε σωτήριον 
ἔρυμα τῆς πολιτείας γενομένη " τοσαύτη φϑορὰ καὶ πλῆ- 
ϑος ἐπέκειτο κακίας τοῖς πράγμασιν, ἣν ἐκεῖνος ἀσθενῆ 
καὶ ταπεινὴν ποιῶν ἀπέκρυπτε καὶ κατεκώλυεν ἀνήκε-- 

45 στον ἐξουσίᾳ γενέσϑαι. 

ΦΆΒΙΟΣ MAXIMO X. 

30  L Toiovrov δὲ τοῦ Περικλέους ἐν τοῖς ἀξίοις μνήμης 174 

γεγονότος. ὡς παρειλήφαμεν, ἐπὶ τὸν Φάβιον τὴν (6ro- 
ρίαν μεταγάγωμεν. Νυμφῶν μιᾶς λέγουσιν. οἱ δὲ yv- 
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ναικὸς ἐπιχωρίας, Ἡρακλεῖ μιγείσης περὶ τὸν Θύμβριν 
ποταμὸν γενέσϑαι Φάβιον, ἄνδρα πολὺ καὶ δόκιμον ἐν 
"Pour τὸ Φαβίων γένος ἀφ᾽ αὑτοῦ παρασχόντα. Τινὲς δὲ 
τοὺς ἀπὸ τοῦ γένους τούτου πρώτους τῇ δι᾽ ὀρυγμάτων 
χρησαμένους ἄγρᾳ Φοδίους ἱστοροῦσιν ὀνομάξεσϑαι τὸ δ 
παλαιόν" οὕτω γὰρ ἄχρι νῦν αἱ διώρυχες φόσσαι καὶ 
φόδερε τὸ σκάψαι καλεῖται" χρόνῳ δὲ τῶν δυεῖν φϑόγ- 
γῶν μεταπεσόντων Φάβιοι προσηγορεύϑησαν. Πολλοὺς 
δὲ χαὶ μεγάλους τῆς οἰκέας, ἐξενεγκαμένης ἄνδρας, ἀπὸ 
Ῥούλλου τοῦ μεγίστου καὶ διὰ τοῦτο Μαξίμου παρὰ τὸ 
Ῥωμαίοις ἐπονομασϑέντος τέταρτος ἡ ἦν Φάβιος Μάξιμος, 

περὶ οὗ τάδε γράφομεν. Ἦν δ᾽ αὐτῷ σωματικὸν μὲν 
παρωνύμιον ὃ Βερούκωσος" εἶχε γὰρ ᾿ἀκροχορδόνα uc- 
κρὰν ἐπάνω τοῦ χείλους éxureqvxviav: ὃ δὲ Ὀονικούλας 
σημαίνει μὲν τὸ προβάτιον, ἐτέϑη δὲ πρὸς τὴν πραότητα 15 
καὶ βραδυτῆτα τοῦ ἤϑους ἔτι παιδὸς ὄντος. Τὸ γὰρ ἡσύ- 
χιον αὐτοῦ καὶ σιωπηλὸν καὶ μετὰ πολλῆς εὐλαβείας τῶν 
παιδικῶν ἁπτόμενον ἡδονῶν, βραδέως δὲ καὶ διαπόνως 
δεχόμενον τὰς μαϑήσεις, εὔκολον δὲ πρὸς τοὺς συνήϑεις 
καὶ κατήκοον ἀβελτερίας τινὸς καὶ νωϑρότητος ὑπό--20. 
νοιαν εἶχε παρὰ τοῖς ἐκτός" ὀλίγοι δ᾽ ἦσαν οἵ τὸ δυσκί- 
νητον ὑπὸ βάϑους καὶ τὸ μεγαλόψυχον καὶ λεοντῶδες 

ἐν τῇ φύσει καϑορῶντες αὐτοῦ. Ταχὺ δὲ τοῦ χρόνου 
προϊόντος ὑπὸ τῶν πραγμάτων ἐγειρόμενος διεσήμαινε 
καὶ τοῖς πολλοῖς ἀπάϑειαν μὲν οὖσαν τὴν δοκοῦσαν 25 
ἀπραγίαν, εὐβουλίαν δὲ τὴν εὐλάβειαν, τὸ δὲ πρὸς 
μηδὲν ὀξὺ μηδ᾽ εὐκίνητον ἐν πᾶσι μόνιμον καὶ βέβαιον. 
Ὁρῶν δὲ καὶ τῆς πολιτείας τὸ μέγεϑος καὶ τῶν πολέ- 
μῶν τὸ πλῆϑος, ἤσκει τὸ μὲν σῶμα πρὸς τοὺς πολέμους, 
ὥσπερ ὅπλον σύμφυτον, τὸν δὲ λόγον ὄργανον πειϑοῦς 30 
πρὸς τὸν δῆμον, εὖ μάλα πρεπόντως τῷ βίῳ κατακεκο-- 
σμημένον. Ov γὰρ ἐπῆν ὡραϊσμὸς οὐδὲ κενὴ καὶ &yo- 
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ραῖος χάρις, ἀλλὰ νοῦς ἴδιον καὶ περιττὸν ἐν γνωμολο-- 
γίαις σχῆμα καὶ βάϑος ἔχων, ἃς μάλιστα ταῖς Θουκυδί- 
δου προσεοικέναι λέγουσι. Ζιασώξεται γὰρ αὐτοῦ λόγος, 
ὃν εἶπεν ἐν τῷ δήμῳ, τοῦ παιδὸς αὐτοῦ μεϑ᾽ ὑπατείαν 

5 ἀποϑανόντος ἐγκώμιον. 
I. Πέντε δ᾽ ὑπατειῶν, ἃς ὑπάτευσεν, ἡ πρώτη τὸν 

ἀπὸ Λιγύων ϑρίαμβον ἔσχεν. Ἡττηϑέντες γὰρ oz αὐ- 
τοῦ μάχῃ καὶ πολλοὺς ἀποβαλόντες εἰς τὰς 'άλπεις ἀνε- 
στάλησαν, καὶ τὴν πρόσοικον ἐπαύσαντο τῆς Ἰταλίας ληϊ- 

10 ξύμενοι καὶ κακῶς ποιοῦντες. Ἐπεὶ δ᾽ Avvífag ἐμβαλὼν 
εἰς Ἰταλίαν καὶ μάχῃ πρῶτον περὶ τὸν Τρεβίαν ποταμὸν 
ἐπικρατήσας αὐτὸς μὲν ἤλαυνε διὰ Τυρρηνίας πορϑῶν 
τὴν χώραν, ἔκπληξιν δὲ δεινὴν καὶ φόβον εἰς τὴν Ῥώμην 
ἐνέβαλε, σημεῖα δὲ τὰ μὲν συνήϑη Ῥωμαίοις ἀπὸ κεραυ-- 

15 νῶν, τὰ δ᾽ ὅλως ἐξηλλαγμένα καὶ πολλὴν ἀτοπίαν ἔχοντα 
προσέπιπτε (ϑυρεούς τε γὰρ ἀφ᾽ αὑτῶν αἵματι γενέσϑαι 
διαβρόχους ἐλέχϑη, καὶ ϑέρη σταχύων περὶ Avriov ἔναιμα 
κείρεσϑαι, καὶ λίϑους μὲν ἐκ τοῦ ἀέρος διαπύρους καὶ 
φλεγομένους φέρεσϑαι,. τοῦ δ᾽ ὑπὲρ Φαλερίους οὐρανοῦ 

90 ῥαγῆναι δόξαντος ἐκπίπτειν καὶ διασπείρεσϑαι. πολλὰ 
γραμματεῖα, καὶ τούτων ἐν ἑνὶ γεγραμμένον φανῆναι κα- 
τὰ λέξιν" ἌΡΗΣ TA EATTOT OIIAA ZAAETED, vov 173 

μὲν ὕπατον Γάϊον Φλαμένιον οὐδὲν ἤμβλυνε τούτων, 

ἄνδρα πρὸς τῷ φύσει ϑυμοειδεῖ καὶ φιλοτίμῳ μεγάλαις 
25 ἐπαιρόμενον εὐτυχίαις, ἃς πρόσϑεν εὐτύχησε παραλό- 

yog, τῆς τε βουλῆς ἀποκαλούσης καὶ τοῦ συνάρχοντος 
ἐνισταμένου βία συμβαλὼν τοῖς Γαλάταις μάχῃ καὶ κρα-- 
τήσας. Φάβιον δὲ τὰ μὲν σημεῖα. καίπερ ἁπτόμενα πολ-- 
λῶν, ἧττον ὑπέϑραττε διὰ τὴν ἀλογίαν- τὴν δ᾽ ὀλιγό-- 

δ0ὺτητα τῶν πολεμίων καὶ τὴν ἀχρηματίαν πυνϑανόμενος 

καρτερεῖν παρεκάλει τοὺς Ῥωμαίους καὶ μὴ μάχεσϑαι 
πρὸς ἄνϑρωπον ἐπ᾽ αὐτῷ τούτω διὰ πολλῶν ἀγώνων 
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ἠσκημένῃ στρατιᾷ χρώμενον. ἀλλὰ τοῖς συμμάχοις ἐπι- 
πέμποντας βοηϑείας καὶ τὰς πόλεις διὰ χειρὸς ἔχοντας 
αὐτὴν ἐᾶν περὶ αὑτῇ μαφαίνεσθαι τὴν ἀκμὴν τοῦ v- 
νίβου, καϑάπερ φλόγα λάμψασαν ἀπὸ μικρᾶς καὶ κούφης 

δυνάμεως. ᾿ 5 
ΗΠ. Οὐ μὴν ἔπεισε τὸν Φλαμίνιον, ἀλλὰ φήσας οὐκ 

ἀνέξεσϑαι προσιόντα τῇ Ῥώμῃ τὸν πόλεμον οὐδ᾽, ὥσπερ 
ὁ παλαιὸς Κάμιλλος. ἐν τῇ πόλει διαμαχεῖσϑαι περὶ αὖ-- 
τῆς, τὸν μὲν στρατὸν ἐξάγειν ἐκέλευσε τοὺς χιλιάρχους, 
αὐτος δ᾽ ἐπὶ τὸν ἵππον ἁλλόμενος ἐξ οὐδενὸς αἰτίου προ--1ὸ 
δήλου παραλόγως ἐντρόμου τοῦ ἵππου γενομένου καὶ 
πτυρέντος ἐξέπεσε καὶ κατενεχϑεὶς ἐπὶ κεφαλὴν δὅωως 
οὐδὲν ἔτρεψε τῆς γνώμης. ἀλλ᾽ ὡς ὥρμησεν ἐξ ἀρχῆς 
ἀπαντῆσαι τῷ ᾿Αννίβᾳ, περὶ τὴν καλουμένην Θρασυνίαν 
λίμνην τῆς Τυρρηνίας παρετάξατο. Τῶν δὲ στρατιωτῶν 15 
συμβαλόντων εἰς χεῖρας ἅμα τῷ καιρῷ τῆς μάχης Gvvé- 
πεσε σεισμός. ὑφ᾽ οὗ καὶ πόλεις ἀνετράπησαν καὶ δεύ-- 
ματα ποταμῶν ἐξ ἕδρας μετέστη καὶ κρημνῶν ὑπώρειαι 
περιερράγησαν. ᾿Δ4λλὰ. καίπερ οὕτω γενομένου βιαίου 
πάϑους, οὐδεὶς τὸ παράπαν ἤσϑετο τῶν μαχομένων. 0 
Αὐτὸς μὲν οὖν ὁ Φλαμίνιος πολλὰ καὶ τόλμης ἔργα καὶ 
ῥώμης ἐπιδεικνύμενος ἔπεσε, καὶ περὶ αὐτὸν οἵ κράτι- 
oro." τῶν δ᾽ ἄλλων τραπέντων πολὺς ἦν φόνος καὶ 
πεντακισχίλιοι πρὸς μυρίοις κατεκόπησαν, καὶ ἑάλωσαν 
ἕτεροι τοσοῦτοι. Τὸ δὲ Φλαμινίου σῶμα φιλοτιμούμενος 25 

ϑάψαι καὶ κοσμῆσαι δι᾽ ἀρετὴν ὁ ̓ Αννίβας οὐχ εὗρεν ἐν 
τοῖς vexgols, ἀλλ᾽ ἠγνοεῖτο τὸ παράπαν ὅπως ἠφανίσϑη. 

Τὴν μὲν οὖν ἐπὶ τοῦ Τρεβίου γενομένην ἧτταν οὔϑ᾽ ὃ 

γράψας στρατηγὸς οὔϑ'᾽ 0 πεμφϑεὶς ἄγγελος ἀπ᾿ εὐθείας 

ἔφρασεν, ἀλλ᾽ ἐψεύσατο τὴν νίκην ἐπίδικον αὐτοῖς καὶ 30 
ἀμφίδοξον γενέσϑαι." περὶ δὲ ταύτης ὡς πρῶτον ἤκουσεν 
ὁ στρατηγὸς Ποιπώνιος, συναγαγὼν εἰς ἐκκλησίαν τὸν 



344 ILAOTTAPXOT 126 

δῆμον οὐ περιπλοκὰς οὐδὲ παραγωγὰς, ἀλλ᾽ ἄντικρυς 

ἔφη προσελϑών." »Νενικήμεϑα, ὦ ἄνδρες Ῥωμαῖοι. με- 
γάλῃ μάχῃ καὶ διέφϑαρται τὸ στρατόπεδον καὶ Φλαμέ- 
νιος ὕπατος ἀπόλωλεν. ᾿4λλὰ βουλεύεσϑε περὶ σωτηρίας 

δαὑτῶν καὶ ἀσφαλείας." Οὗτος μὲν οὖν ὥσπερ πνεῦμα τον 
λόγον ἐμβαλὼν εἰς πέλαγος τοσούτου δήμου συνετάραξε 
τὴν πόλιν, οὐδ᾽ ἑστάναι πρὸς τοσαύτην ἔκπληξιν οἵ 
λογισμοὶ καὶ διαμένειν ἐδύναντο. Πάντες δ᾽ εἰς μίαν 
γνώμην συνήχϑησαν ἀνυπευϑύνου δεῖσϑαι τὰ τράγ- 

10 ματα μοναρχίας, ἣν δικτατορίαν καλοῦσι, καὶ τοῦ μετα-- 
χειριουμένου ταύτην ἀϑρύπτως καὶ ἀδεῶς ἀνδρός" εἶναι 
δὲ τοῦτον ἕνα Φάβιον Μάξιμον, ἰσόρροπον ἔχοντα τῷ 
μεγέϑει τῆς ἀρχῆς τὸ φρόνημα καὶ τὸ ἀξίωμα τοῦ ἤϑους, 
ἡλικίας τε κατὰ τοῦτο γεγενημένον, ἐν ᾧ συνέστηκεν ἔτι 

δ πρὸς τὰ τῆς ψυχῆς βουλεύματα τὸ σῶμα τῇ ῥώμῃ καὶ 
συγκέκραται τῷ φρονίμῳ τὸ ϑαρραλέον. 

IV. Ὡς οὖν ταῦτ᾽ ἔδοξεν, ἀποδειχϑ εὶς: δικτάτωρ Φά-- 
βιος καὶ ἀποδείξας αὐτὸς ἵ ἵππαρχον Μάρκον Μινούκιον, 
πρῶτον μὲν ἠτήσατο τὴν σύγκλητον t ἵππῳ χρῆσϑαι παρὰ 

20 τὰς στρατείας. Οὐ γὰρ ἐξῆν. ἀλλ᾽ ἀπηγόρευτο κατὰ δή 
τινα νόμον παλαιόν, εἴτε τῆς ἀλκῆς τὸ πλεῖστον ἐν τῷ 

πεξῷ τιϑεμένων καὶ διὰ τοῦτο τὸν στρατηγὸν οἰομένων 
δεῖν παραμένειν τῇ φάλαγγι καὶ μὴ προλείπειν, ei9, 17€ 
ὅτι τυραννικὸν εἰς ἅπαντα τἄλλα καὶ μέγα τὸ τῆς ἀρχῆς 

25 κράτος ἐστίν, ἔν ye τούτῳ βουλομένων τὸν δικτάτορα 
τοῦ δήμου φαίνεσϑαι δεόμενον. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ αὐτὸς 
ὁ Φάβιος εὐθὺς ἐνδείξασϑαι ϑέλων τῆς ἀρχῆς τὸ μέγε-- 
ϑος καὶ τὸν ὄγκον, ὡς μᾶλλον ὑπηκόοις χρῷτο καὶ πει-- 
ϑηνίοις τοῖς πολίταις. προῆλθε συνενεγκάμενος εἰς 

80 ταὐτὸ ῥαβδουχίας εἰκοσιτέσσαρας" καὶ τοῦ ἑτέρου τῶν 
ὑπάτων ἀπαντῶντος αὐτῷ τὸν ὑπηρέτην πέμψας ἐκέ- 
λευσε τοὺς ῥαβδούχους ἀπαλλάξαι καὶ τὰ παράσημα τῆς 
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ἀρχῆς ἀποϑέμενον ἰδιώτην ἀπαντᾶν. Μετὰ δὲ ταῦτα 
καλλίστην ἀρχόμενος ἐκ ϑεῶν ἀρχὴν καὶ διδάσκων τὸν 
δῆμον ὡς ὀλιγωρίᾳ καὶ περιφρονήσει τοῦ στρατηγοῦ 
πρὸς τὸ δαιμόνιον, οὐ μοχϑηρίᾳ τῶν ἀγωνισαμένων 
σφαλέντα, προὔτρεπε μὴ δεδιέναι τοὺς ἐχϑρούς, ἀλλὰδ 
τοὺς ϑεοὺς ἐξευμενίξζεσϑαι καὶ τιμᾶν, οὐ δεισιδαιμο-- 
νίαν ἐργαξόμενος, ἀλλὰ ϑαρρύνων εὐσεβείᾳ τὴν ἀρε-- 
τὴν καὶ ταῖς παρὰ τῶν ϑεῶν ἐλπέσι τὸν ἀπὸ τῶν πο- 
λεμέων φόβον ἀφαιρῶν καὶ παραμυϑούμενος. "Exun,- 
ϑησαῦ δὲ τότε πολλαὶ καὶ τῶν ἀπορρήτων καὶ χρησίμων 10 
αὐτοῖς βίβλων, ἃς Σιβυλλείους καλοῦσι" καὶ λέγεται 
συνδραμεῦν ἔνια τῶν ἀποκειμένων év αὐταῖς λογίων 
πρὸς τὰς τύχας καὶ τὰς πράξεις ἐκείνας. Καὶ τὸ μὲν 
γνωσϑὲν οὐκ ἦν ἑτέρῳ πυϑέσϑαι᾽ προελθὼν δὲ ὁ δι-- 
χτάτωρ εἰς τὸν ὄχλον εὔξατο τοῖς ϑεοῖς ἐνιαυτοῦ μὲν 16 
αἰγῶν καὶ συῶν καὶ προβάτων καὶ βοῶν ἐπιγονήν, ὅσην 
Ἰταλίας ὄρη καὶ πεδία καὶ ποταμοὶ καὶ λειμῶνες εἰς ὥραν 
ἐσομένην ϑρέψουσι. καταϑύσειν ἅπαντα, ϑέας δὲ uov- 
σικὰς καὶ ϑυμελικὰς ἄξειν ἀπὸ σηστερτίων τριακοσίων 
τριάκοντα τριῶν καὶ δηναρίων τριακοσίων τριάκοντα 30 
τριῶν ἔτι τρὶτημορίου προσόντος. Τοῦτο τὸ κεφάλαιόν 

ἐστιν ὀχτὼ μυριάδες δραχμῶν καὶ δραχμαὶ τρισχίλιαι 
πεντακόσιαι ὀγδοήκοντα τρεῖς καὶ δύο ὀβολοί. 4όγον 
δὲ τῆς εἰς τοῦτο τοῦ πλήϑους ἀκριβείας καὶ διανομῆς 
χαλεπόν ἐστιν εἰπεῖν, εἰ μή τις ἄρα βούλοιτο τῆς τριάδος 25 
ὑμνεῖν τὴν δύναμιν, ὅτι καὶ φύσει τέλειος καὶ πρῶτος 
τῶν περιττῶν ἀρχή ve πλήϑους ἐν αὑτῷ τάς τὲ πρώτας 
διαφορὰς καὶ τὰ παντὸς ἀριϑμοῦ στοιχεῖα μίξας καὶ 
συναρμύσας εἰς ταὐτὸν ἀνείληφε. 

V. Τῶν μὲν οὖν πολλῶν ὁ Φάβιος τὴν γνώμην 80 
ἀπαρτήσας εἰς τὸ ϑεῖον ἡδίω πρὸς τὸ μέλλον ἐποίησεν" 
καὐτὸς δὲ πάσας ϑέμενος ἐν αὑτῷ τὰς τῆς νίκης ἐλπίδας, 
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ὡς καὶ τοῦ ϑεοῦ τὰς εὐπραξίας δι᾿ ἀρετῆς καὶ φρονή- 
σεως παραδιδόντος, τρέπεται πρὸς ᾿Αννίβαν, οὐχ ὡς 
διαμαχούμενος, ἀλλὰ χρόνῳ τὴν ἀκμὴν αὐτοῦ καὶ χρή-- 
μασι τὴν ἀπορίαν καὶ πολυανθρωπίᾳ τὴν ὀλιγότητα 

δτρίβειν xol ὑπαναλίσκειν βεβουλευμένος. Ὅϑεν ἀεὶ 
μετέωρος ἀπὸ τῆς ἵππου τῶν πολεμίων ἐν τόποις ὀρει-- 
volg στρατοπεδεύων ἐπῃωρεῖτο, καϑημένου μὲν ἡσυχά- 
fov, κινουμένου δὲ κατὰ τῶν ἄκρων κύκλῳ περιϊὼν καὶ 
περιφαινόμενος ἐκ διαστήματος ὅσον ἀκοντὶ μὴ facti; 

10 vc μάχεσϑαι καὶ φόβον ὡς μαχησόμενος τοῖς πολεμίοις 

ἀπὸτῆς μελλήσεως αὐτῆς παρέχειν. Οὕτω δὲ παράγων τὸν 
χρόνον ὑπὸ πάντων κατεφρονεῖτο, καὶ κακῶς μὲν ἤκουεν 
ἐν τῷ στρατοπέδῳ, κομιδῇ δὲ τοῖς πολεμίοις ἄτολμος 
ἐδόκει καὶ τὸ μηδὲν εἶναι πλὴν ἑνὸς ἀνδρὸς ᾿ἀννίβου. 

15 Móvog δ᾽ ἐκεῖνος αὐτοῦ τὴν δεινότητα καὶ τὸν τρόπον, 
ᾧ πολεμεῖν ἐγνώκει, συνιδὼν καὶ διανοηϑεὶς, ὡς πάσῃ 
τέχνῃ καὶ βίᾳ κινητέος ἐστὶν εἰς μάχην ὁ ἀνὴρ ἢ διαπέ- 
πρακται τὰ Καρχηδονίων. οἷς μέν εἰσι κρείττους ὅπλοις 

χρήσασϑαι μὴ δυναμένων, οἷς δὲ λείπονται σώμασι καὶ 
20 χρήμασιν ἐλαττουμένων καὶ δαπανωμένων εἰς τὸ μηδέν, 

ἐπὶ πᾶσαν ἰδέαν στρατηγικῶν σοφισμάτων καὶ παλαι- 
σμάτων τρεπόμενος καὶ πειρώμενος ὥσπερ δεινὸς ἀϑλη- 
τὴς λαβὴν ξητῶν, προσέβαλλε καὶ διετάραττε καὶ μετῆγε 
πολλαχόσε τὸν Φάβιον, ἐκστῆσαι τῶν ὑπὲρ τῆς ἀσφαλείας 17' 

25 λογισμῶν βουλόμενος. Τῷ δὲ ἡ γνώμη πίστιν ἔχουσα 
τοῦ συμφέροντος ἐν ἑαυτῇ βέβαιος εἱστήκει καὶ ἀμετά-- 
πτωτος" ἠνώχλει δ᾽ αὐτὸν ὁ ἵππαρχος Μινούκιος φιλο-- 
μαχῶν ἀκαίρως καὶ ϑρασυνόμενος καὶ δημαγωγῶν τὸ 
στράτευμα μανικῆς φορᾶς καὶ κενῶν ἐλπίδων ὑπ᾽ αὐτοῦ 

80 πεπληρωμένον" οἵ τὸν μὲν Φάβιον σκώπτοντες καὶ κατα- 
φρονοῦντες ᾿άννίβου παιδαγωγὸν ἀπεκάλουν, τὸν δὲ 
Μινούκιον μέγαν ἄνδρα καὶ τῆς Ρώμης ἄξιον ἡγοῦντο 
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στρατηγόν. Ὁ δὲ μᾶλλον εἰς φρόνημα καὶ ϑράσος ἀνει-- 
μένος ἐχλεύαξε μὲν τὰς ἐπὶ τῶν ἄκρων στρατοπεδείας, 
ὡς καλὰ ϑέατρα τοῦ δικτάτορος ἀεὶ παρασκευαξομένου 
ϑεωρήσουσι πορϑουμένην καὶ φλεγομένην τὴν Ἰταλίαν, 
ἠρώτα δὲ τοὺς φίλους τοῦ Φαβίου, πότερον εἰς τὸν ov-5 
ρανὸν ἄρας ἀναφέρει τὸν στρατὸν ὡς τῆς γῆς ἀπεγνω- 
xGg, ἢ νέφη καὶ ὀμίχλας προβαλλόμενος ἀποδιδράσκει 
τοὺς πολεμίους. Ταῦτα τῶν φίλων πρὸς τὸν Φάβιον 
ἀπαγγελλόντων καὶ τὴν ἀδοξίαν τῷ κινδύνῳ λῦσαι 
παραινούντων, .. Οὕτω μένταἄν““ ἔφη .. δειλότερος ἢ 10 
νῦν εἶναι δοκῶ γενοίμην. εἰ σκώμματα καὶ λοιδορέας 
φοβηϑεὶς ἐκπέσοιμι τῶν ἐμαυτοῦ λογισμῶν. Καίτοι τὸ 
μὲν ὑπὲρ πατρίδος οὐκ αἰσχρὸν δέος, ἡ δὲ πρὸς δόξαν 
ἀνθρώπων καὶ διαβολὰς καὶ ψόγους ἔκπληξις οὐκ ἀξίου 
τηλικαύτης ἀρχῆς ἀνδρός. ἀλλὰ δουλεύοντος ὧν κρατεῖν 15 
αὐτὸν καὶ δεσπόξειν κακῶς φρονούντων προσήκει.“ 

VI. Μετὰ ταῦτα γίνεται διαμαρτία τοῦ ᾿άἀννίβου. 
Βουλόμενος γὰρ ἀποσπάσαι τοῦ Φαβίου πορρωτέρω τὸ 
στράτευμα καὶ πεδίων ἐπιλαβέσϑαι προνομὰς ἐχόντων, 
ἐχέλευσε τοὺς ὁδηγοὺς μετὰ δεῖπνον εὐθὺς ἡγεῖσϑαι 20 
πρὸς τὸ Κασινάτον. Οἱ δὲ τῆς φωνῆς διὰ βαρβαρισμὸν 
οὐκ ἐξακούσαντες ἀκριβῶς, ἐμβάλλουσιν αὐτοῦ τὴν δύ-- 
ναμὲν φέροντες εἰς τὰ καταλήγοντα τῆς Καμπανίας εἰς 
πόλιν Κασιλῖνον,, ἣν τέμνει ῥέων διὰ μέσης [ὁ 40990vog| 
ποταμός. ὃν Οὐουλτοῦρνον οἵ Ῥωμαῖοι καλοῦσιν. Ἔστι 95 
δ᾽ ἡ χώρα τὰ μὲν ἄλλα περιστεφὴς ὄρεσιν: αὐλὼν δ᾽ 
ἀναπέπταται πρὸς τὴν ϑάλατταν, ἔνϑα τὰ ἕλη καταδί- 
δωσι τοῦ ποταμοῦ περιχεομένου, καὶ ϑῖνας ἄμμου βα- 

ϑείας ἔχει, καὶ τελευτᾷ πρὸς αἰγιαλὸν κυματώδη καὶ δύσ-- 
oguov. Ἐνταῦϑα καταβαίνοντος τοῦ Avvífov περιελϑὼν 30 
ἐμπειρίᾳ τῶν ὁδῶν ὁ Φάβιος τὴν μὲν διέξοδον ὁπλίτας 
τετρακισχιλίους ἐπιστήσας ἐνέφραξε, τὸν δ᾽ ἄλλον στρα- 
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τὸν ὑπὲρ τῶν ἄλλων ἄκρων ἐν καλῷ καϑίσας διὰ τῶν 
ἐλαφροτάτων καὶ προχειροτάτων ἐνέβαλε τοῖς ἐσχάτοις 
τῶν πολεμίων, καὶ συνετάραξεν ἅπαν τὸ στράτευμα, 

διέφϑειρε δὲ περὶ ὀκτακοσίους. Ἔκ τούτου βουλόμενος 
δ᾽ Δννίβας ἀπαγαγεῖν τὸ στράτευμα, καὶ τὴν διαμαρτίαν 
τοῦ τόπου νοήσας καὶ τὸν κένδυνον, ἀνεσταύρωσε μὲν 
τοὺς ὁδηγούς, ἐκβιάξεσϑαι δὲ τοὺς πολεμίους καὶ προσ- 
μάχεσϑαι τῶν ὑπερβολῶν ἐγκρατεῖς ὄντας ἀπεγίνωσκε. 

“υσϑύμως δὲ καὶ περιφόβως διακειμένων ἁπάντων καὶ 
l0 περιεστάναι σφᾶς πανταχόϑεν ἀφύκτους ἡγουμένων 

ἀπορίας, ἔγνω δολοῦν ἀπάτῃ τοὺς πολεμίους. Ἦν δὲ 
τοιόνδε. Βοῦς ὅσον δισχιλίας ἐκ τῶν αἰχμαλώτων ἐκέ- 
λευσε συλλαβόντας ἀναδῆσαι δᾶδα πρὸς ἕκαστον κέρας 
ἢ λύγων ἢ φρυγάνων αὔων gáxsAov- εἶτα νυκτός, ὅταν 

15 ἀρϑῇ σημεῖον, ἀνάψαντας ἐλαύνειν ἐπὶ τὰς ὑπερβολὰς 

παρὰ τὰ στενὰ καὶ τὰς φυλακὰς τῶν πολεμίων. “ἅμα δὲ 

ταῦτα παρεσκεύαξον οἷς προσετέτακτο, καὶ τὸν ἄλλον 

αὐτὸς ἀναστήσας στρατὸν ἤδη σκότους ὄντος ἦγε σχο-- 
λαίως. A( δὲ βόες ἄχρι μὲν τὸ πῦρ ὀλίγον ἦν καὶ περιέ- 

20 xc τὴν ὕλην, ἀτρέμα προεχώρουν ἐλαυνόμεναι πρὸς 
τὴν ὑπώρειαν, καὶ ϑαῦμα τοῖς καϑορῶσι νομεῦσιν ἀπὸ 

τῶν ἄκρων καὶ βουκόλοις ἦσαν αἱ φλόγες ἄκροις ἐπι- 
λάμπουσαι τοῖς κέρασιν, ὡς στρατοπέδου καϑ' ἕνα κό-- 
σμον ὑπὸ λαμπάδων πολλῶν βαδίξοντος. Ἐπεὶ δὲ mv-17f 

95 ρούμενον τὸ χέρας ἄχρι ῥίζης διέδωκε τῇ σαρκὶ τὴν 
αἴσϑησιν, καὶ πρὸς τὸν πόνον διαφέρουσαι καὶ τινάσ-- 
σουσαι τὰς κεφαλὰς ἀνεπίμπλαντο πολλῆς ἀπ᾿ ἀλλήλων 
φλογός,οὐκ ἐνέμειναν τῇ τάξει τῆς πορείας, ἀλλ᾿ ἔκφοβοι 
καὶ περιαλγεῖς οὖσαι δρόμῳ κατὰ τῶν ὀρῶν ἐφέροντο, 

80 λαμπόμεναι μὲν οὐρὰς ἄκρας καὶ μέτωπα, πολλὴν δὲ 
τῆς ὕλης, δι᾿ ἧς ἔφευγον, ἀνάπτουσαι. Δεινὸν οὖν qv 
ϑέαμα τοῖς παραφυλάττουσι τὰς ὑπερβολὰς Ῥωμαίοις" 
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xol γὰρ αἵ φλόγες ἐῴκεσαν ὑπ᾽’ ἀνθρώπων ϑεόντων 
διαφερομέναις λαμπάσ:, καὶ ϑόρυβος ἦν ἐν αὐτοῖς πολὺς 
καὶ φόβος. ἀλλαχόϑεν ἄλλους ἐπιφέρεσϑαι τῶν πολε-- 
μίων σφίσι καὶ κυκλοῦσϑαι πανταχόϑεν ἡγουμένων. 
Διὸ μένειν οὐκ ἐτόλμων, ἀλλὰ πρὸς τὸ μεῖξον ἀνεχώ--5 
ρουν στρατόπεδον προέμενοι τὰ στενά. Καὶ κατὰ τοῦτο 
δὲ καιροῦ προσμίξαντες οἵ ψιλοὶ τοῦ ᾿ἀννέβου τὰς ὑπερ-- 
βολὰς κατέσχον, ἡ δ᾽ ἄλλη δύναμις ἤδη προσέβαινεν 
ἀδεῶς πολλὴν καὶ βαρεῖαν ἐφελκομένη λείαν. 

VII. Τῷ δὲ Φαβίῳ συνέβη μὲν ἔτι νυκτὸς αἰσϑέσϑαι 10 
τὸν δόλον (φεύγουσαι γὰρ ἔνιαι τῶν βοῶν σποράδες 
ἧκον αὐτῶν εἰς χεῖρας). ἐνέδρας δὲ δεδιὼς σκοταίους 
ἀτρέμα τὴν δύναμιν ἐν τοῖς ὅπλοις εἶχεν. ὼς δ᾽ ἦν 
ἡμέρα, διώκων ἐξήπτετο τῶν ἐσχάτων, καὶ συμπλοκαὶ 
περὶ τὰς δυσχωρίας ἐγίνοντο καὶ ϑόρυβος ἦν πολύς, 18 

᾿ ἕως παρ᾽ Avvífov τῶν ὀρειβατεῖν δεινῶν Ἰβήρων ἄνδρες 
ἐλαφροὶ καὶ ποδώκεις πεμφϑέντες ἀπὸ τοῦ στόματος εἰς 
βαρεῖς ὁπλίτας τοὺς Ῥωμαίους ἐνέβαλον καὶ διαφϑ εί- 
ραντες οὐκ ὀλίγους ἀπέστρεψαν τὸν Φάβιον. Τύτε δὴ 
μάλιστα κακῶς ἀκοῦσαι καὶ καταφρονηϑῆναι συνέβη τὸν 30 
Φάβιον. Τῆς γὰρ ἐν τοῖς ὅπλοις τόλμης ὑφιέμενος. ὡς 
γνώμῃ καὶ προνοίᾳ καταπολεμήσων τὸν Avvífav, «v- 
τὸς ἡττημένος τούτοις καὶ κατεστρατηγημένος ἐφαίνετο. 
Βουλόμενος δὲ μᾶλλον ἐκκαῦσαι τὴν πρὸς αὐτὸν ὀργὴν 
τῶν Ῥωμαίων ὁ Avvtflag , ὡς ἦλϑεν ἐπὶ τοὺς ἀγροὺς αὐ-- 25 
τοῦ, τὰ μὲν ἄλλα πάντα καίειν καὶ διαφϑείρειν ἐκέλευσεν, 
ἐκείνων δ᾽ ἀπεῖπεν ἅπτεσϑαι μόνων, καὶ παρακατέστησε 
φυλακὴν οὐδὲν ἐῶσαν ἀδικεῖν οὐδὲ λαμβάνειν ἐκεῖϑεν. 
Ταῦτα προσδιέβαλε τὸν Φάβιον εἰς Ῥώμην &yysi- 
Oévva* καὶ πολλὰ μὲν αὐτοῦ πρὸς τὸν ὄχλον οἵ δήμαρχοι 80 
κατεβόων, ἐπάγοντος μάλιστα ΜΜετιλίου καὶ παροξύνον-- 
τος, οὐ κατὰ τὴν πρὸς Φάβιον ἔχϑραν, ἀλλ᾽ οἰκεῖος ὧν 
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Μινουκίου τοῦ ἱππάρχου τιμὴν Gero καὶ δόξαν ἐκείνῳ 
φέρειν τὰς τούτου διαβολάς" ἐγεγόνει δὲ καὶ τῇ βουλῇ 
δι᾿ ὀργῆς οὐχ ἥκιστα μεμφομένῃ τὰς περὶ τῶν αἰχμαλώ-. 
τῶν πρὸς ᾿άννίβαν ὁμολογίας. 'ῶμολογήκεισαν γὰρ αὗ- 

δ τοῖς ἄνδρα μὲν ἀνδρὶ λύεσϑαι τῶν ἁλισκομένων, εἰ δὲ 
πλείους οἵ ἕτεροι γένοιντο, διδόναι δραχμὰς ὑπὲρ Éxá- 
στου τὸν κομιξόμενον πεντήκοντα καὶ διακοσίας. Ὡς 
οὖν γενομένης τῆς κατ᾽ ἄνδρα διαμείψεως εὑρέϑησαν 
ὑπόλοιποι Ῥωμαίων παρ᾽ ᾿ἀννίβᾳ τεσσαράκοντα καὶ δια- 

Ι0χόσιοι, τούτων ἡ σύγκλητος ἔγνω τὰ λύτρα μὴ πέμπειν, 
καὶ προσῃτιᾶτο τὸν Φάβιον. ὡς οὐ πρεπόντως οὐδὲ λυ- 
σιτελῶς ἄνδρας ὑπὸ δειλίας πολεμίων ἄγραν γενομένους 
ἀνακομιζόμενον. Ταῦτ᾽ ἀκούσας 0 Φάβιος τὴν μὲν ὀργὴν 
ἔφερε πράως τῶν πολιτῶν, χρήματα δ᾽ οὐκ ἔχων, δια- 

15 ψεύσασϑαι δὲ τὸν Avvífav καὶ προέσϑαι τοὺς πολίτας 
οὐχ ὑπομένων, ἔπεμψε τὸν υἱὸν εἰς Ῥώμην κελεύσας 
ἀποδόσϑαι τοὺς ἀγροὺς καὶ τὸ ἀργύριον εὐθὺς ὡς «v- 
τὸν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον κομίξειν. ᾿ἀποδομένου δὲ τοῦ 
νεανίσκου τὰ χωρία καὶ ταχέως ἐπανελϑόντος ἀπέπεμψε 

20 τὰ λύτρα τῷ ̓ Αννίβᾳ καὶ τοὺς αἰχμαλώτους ἀπέλαβε" καὶ 
πολλῶν ἀποδιδόντων ὕστερον παρ᾽ οὐδενὸς ἔλαβεν. ἀλλ᾽ 
ἀφῆκε πᾶσι. 

VIII. Μετὰ δὲ ταῦτα τῶν ἱερέων καλούντων αὐτὸν 
εἰς Ῥώμην ἐπί τινας ϑυσίας παρέδωκε τῷ Μινουκίῳ τὴν 1᾿ 

25 δύναμιν, ὑπὲρ τοῦ μὴ μάχεσϑαι μηδὲ συμπλέκεσϑαι τοῖς 
πολεμίοις οὐ μόνον ὡς αὐτοχράτωρ διαγορεύσας. ἀλλὰ 
καὶ παραινέσεις καὶ δεήσεις πολλὰς αὐτοῦ ποιησάμενος" 
ὧν ἐκεῖνος ἐλάχιστα φροντίσας εὐϑὺς ἐνέκειτο τοῖς πο- 

λεμίοις. Καί ποτε παραφυλάξας τὸν ᾿ἀννέβαν τὸ πολὺ 
80 tj στρατιᾶς ἐπὶ σιτολογίαν ἀφεικότα, καὶ προσβαλὼν τῷ 

ὑπολειπομένῳ, κατήραξεν εἰς τὸν χάρακα καὶ διέφϑειρεν 
οὐκ ὀλίγους καὶ φόβον περιέστησε πᾶσιν ὡς πολιορκὴη- 
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σομένοις ὑπ᾽ αὐτοῦ. Kol συλλεγομένης αὖϑις εἰς τὸ 
στρατόπεδον τῷ ᾿Αννίβᾳ τῆς δυνάμεως ἀσφαλῶς ἀνεχώ- 
ρησεν, αὑτόν τε μεγαλαυχίας ἀμέτρου καὶ θράσους τὸ 
στρατιωτικὸν ἐμπεπληκώς. Ταχὺ δὲ τοῦ ἔργου λόγος 
μείξων διεφοίτησεν εἰς Ῥώμην. Καὶ Φάβιος μὲν ἀκούσας 8 
ἔφη μᾶλλον τοῦ «Μινουκίου φοβεῖσϑαι τὴν εὐτυχίαν [ἢ 
τὴν ἀτυχίαν ἢ, ὃ δὲ δῆμος ἦρτο καὶ μετὰ χαρᾶς εἰς &yo- 
ρὰν συνέτρεχε, καὶ Μετίλιος ὁ δήμαρχος ἐπὶ τοῦ βήματος 
καταστὰς ἐδημηγόρει μεγαλύνων τὸν Μινούκιον; τοῦ 
δὲ Φαβίου κατηγορῶν οὐ μαλακίαν οὐδ᾽ ἀνανδρίαν. GAX 10 
ἤδη προδοσίαν, συναιτιώμενος ἅμα καὶ τῶν ἄλλων ἀν- 
δρῶν τοὺς δυνατωτάτους καὶ πρώτους ἐπαγαγέσϑαι τὸν 
πόλεμον ἐξ ἀρχῆς ἐπὶ καταλύσει τοῦ δήμου, τήν τὲ πόλιν 
ἐμβαλεῖν εὐθὴς εἰς μοναρχίαν ἀνυπεύϑυνον, ἣ διατρί- 
βουσα τὰς πράξεις ἴδρυσιν ᾿ἀννίβᾳ παρέξει καὶ χρόνον 15 
αὖϑις ἐκ "fus ἑτέραν δύναμιν zooGysvéc9«at ὡς κρα- 

τοῦντι τῆς Ἰταλίας. 

ΙΧ. Ἐπεὶ δ᾽ ὁ Φάβιος προσελϑὼν ἀπολογεῖσϑαι μὲν 
οὐδ᾽ ἐμέλλησε πρὸς τὸν δήμαρχον, ἔφη δὲ τάχιστα τὰς 
ϑυσίας καὶ τὰς ἱερουργίας γενέσϑαι. ὥστ᾽ ἐπὶ τὸ στρά-- 26 
τευμα βαδιεῖσϑαι τῷ Μινουκίῳ δίκην ἐπιϑήσων, ὅτε 
κωλύσαντος αὐτοῦ τοῖς πολεμίοις συνέβαλε, “ϑόρυβος 

δυῇξε τοῦ δήμου πολύς. ὡς κινδυνεύσοντος τοῦ Mivov- 
κίου. Καὶ γὰρ εἶρξαι τῷ δικτάτορι καὶ ϑανατῶσαι πρὸ 

δίκης ἔξεστι" καὶ τοῦ Φαβίου τὸν ϑυμὸν ἐκ πολλῆς πρα--25 
ὅτητος κεκινημένον ᾧοντο βαρὺν εἶναι καὶ δυσπαραίτη- 
τον. Ὅϑεν οἵ μὲν ἄλλοι καταδείσαντες ἡσυχίαν ἦγον" ὃ 
δὲ Μετίλιος ἔχων τὴν ἀπὸ τῆς δημαρχίας ἄδειαν (μόνη 
γὰρ αὕτη δικτάτορος αἱρεϑέντος ἡ ἀρχὴ τὸ κράτος οὐχ 
ἀπόλλυσιν, ἀλλὰ μένει τῶν ἄλλων καταλυϑεισῶν), ἐνέ- 80 
χειτὸ τῷ δήμῳ πολύς, μὴ προέσϑαι δεόμενος τὸν Μι- 
νούχιον μηδ᾽ ἐᾶσαι παϑεῖν ἃ Μάλλιος Τουρκουᾶτος 
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ἔδρασε τὸν υἱόν, ἀριστεύσαντος καὶ στεφανωϑέντος 
ἀποκόψας πελέκει τὸν τράχηλον, ἀφελέσϑαι δὲ τοῦ 
Φαβίου τὴν τυραννίδα καὶ τῷ δυναμένῳ καὶ βουλομένῳ 
σώζειν ἐπιτρέψαι τὰ πράγματα. Τοιούτοις λόγοις κινη- 

ς ϑέντες oí ἄνϑρωποι τὸν μὲν Φάβιον οὐκ ἐτόλμησαν 
ἀναγκάσαι καταϑέσϑαι τὴν μοναρχίαν, καίπερ ἀδοξοῦν- 
τα, τὸν δὲ Μινούκιον ἐψηφίσαντο τῆς στρατηγίας ὁμό-- 
τιμον ὄντα διέπειν τὸν πόλεμον ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἐξουσίας 
τῷ δικτάτορι, πρᾶγμα μὴ πρότερον ἐν Ῥώμῃ γεγονὸς, 

10 ὀλίγῳ δ᾽ ὕστερον αὖϑις γενόμενον μετὰ τὴν ἐν Κάνναις 
ἀτυχίαν. Καὶ γὰρ vór ἐπὶ τῶν στρατοπέδων Μάρκος ἦν 
Ἰούνιος δικτάτωρ, καὶ κατὰ πόλιν τὸ βουλευτικὸν ἀνα- 
πληρῶσαι δεῆσαν, ἅτε δὴ πολλῶν ἐν τῇ μάχῃ συγκλη- 
τικῶν ἀπολωλότων, ἕτερον εἵλοντο δικτάτορα Φάβιον 

15 Βουτεῶνα. Πλὴν οὗτος μέν, ἐπεὶ προῆλϑε καὶ κατέλεξε 
τοὺς ἄνδρας καὶ συνεπλήρωσε τὴν βουλήν, αὐϑημερὸν 
ἀφεὶς τοὺς ῥαβδούχους καὶ διαφυγὼν τοὺς προάγοντας͵ 
εἰς τὸν ὄχλον ἐμβαλὼν καὶ καταμίξας ἑαυτὸν ἤδη τι τῶν 
ἑαυτοῦ διοικῶν καὶ πραγματευόμενος ὥσπερ ἰδιώτης ἐπὶ 

0 τῆς ἀγορᾶς ἀνεστρέφετο. 
Χ. Τὸν δὲ Μινούκιον ἐπὶ τὰς αὐτὰς τῷ δικτάτορι 

πράξεις ἀποδείξαντες ὥοντο κεκολοῦσϑαι καὶ γεγονέναι 

ταπεινὸν παντάπασιν ἐκεῖνον, οὐκ ὀρϑῶς στοχαξόμενοι 
τοῦ ἀνδρός. Οὐ γὰρ αὑτοῦ συμφορὰν ἡγεῖτο τὴν ἐκεί- 

25 vov ἄγνοιαν, ἀλλ᾽ ὥσπερ “Διογένης ὁ σοφός. εἰπόντος 

τινὸς πρὸς αὐτόν, Οὗτοι σοῦ καταγελώσινο .»4λλ ἐγώ“ 1 

εἶπεν ..οὐ καταγελώμαι"" μόνους ἡγούμενος καταγελᾶ-- 

σϑαι τοὺς ἐνδιδόντας καὶ πρὸς τὰ τοιαῦτα διαταραττο-- 
μένους, οὕτω Φάβιος ἔφερεν ἀπαϑῶς καὶ ῥαδίως ὅσον 

80 ἐπ᾽ αὐτῷ τὰ γινόμενα, συμβαλλόμενος ἀπόδειξιν τῶν 
φιλοσόφων τοῖς ἀξιοῦσι μήτε ὑβρίζεσθαι μήτε ἀτιμοῦ- 

σϑαι τὸν ἀγαϑὸν ἄνδρα καὶ σπουδαῖον. Ἠνία δ᾽ αὐτὸν 
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ἡ τῶν πολλῶν ἀβουλία διὰ τὰ κοινά, δεδωκότων &qog- 
μὰς ἀνδρὸς οὐχ ὑγιαινούσῃ φιλοτιμέᾳ πρὸς τὸν πόλεμον. 
Καὶ δεδοικὼς μὴ παντάπασιν ἐκμανεὶς ὑπὸ κενῆς δόξης 
καὶ ὄγκου φϑάσῃ τι κακὸν ἀπεργασάμενος, λαϑὼν ἅπατ"- 
τας ἐξῆλϑε: καὶ παραγενόμενος εἰς τὸ στρατόπεδον καὶδ 
καταλαβὼν τὸν Μινούκιον οὐκέτι καϑεκτόν, ἀλλὰ βαρὺν 
καὶ τετυφωμένον καὶ παρὰ μέρος ἄρχειν ἀξιοῦντα, τοῦτο 
μὲν οὐ συνεχώρησε, τὴν δὲ δύναμιν διενείματο πρὸς αὐὖ- 
τὸν, ὡς μέρους μόνος ἄρξων βέλτιον ἢ πάντων παρὰ 
μέρος. Καὶ τὸ μὲν πρῶτον τῶν ταγμάτων καὶ τέταρτον 10 
αὐτὸς ἔλαβε, τὸ δὲ δεύτερον καὶ τρίτον ἐκείνῳ παρέ- 
δωκεν, ἐπίσης καὶ τῶν συμμαχικῶν διανεμηϑέντων. 
Σεμνυνομένου δὲ τοῦ Μινουκίου καὶ χαίροντος ἐπὶ τῷ 
τὸ πρόσχημα τῆς ἀκροτάτης καὶ μεγίστης ἀρχῆς ὑφεῖ- 
σϑαι καὶ προπεπηλακίσϑαι δι᾽ αὐτὸν, ὑπεμίμνησκεν ὃ 15 
Φάβιος, ὡς οὐκ ὄντος μὲν αὐτῷ πρὸς Φάβιον, ἀλλ, εἰ 
σωφρονεῖ, πρὸς ᾿ἀννίβαν τοῦ ἀγῶνος" εἰ δὲ καὶ πρὸς τὸν 
συνάρχοντα φιλονεικεῖ, σκοπεῖν. ὅπως τοῦ νενικημένου 

καὶ καϑυβρισμένου παρὰ τοῖς πολίταις ὃ τετιμημένος καὶ 
νενικηκὼς οὐ φανεῖται μᾶλλον ὀλιγωρῶν τῆς σωτηρίας 20 
αὐτῶν καὶ ἀσφαλείας. 

ΧΙ. Ὁ δὲ ταῦτα μὲν εἰρωνείαν ἡγεῖτο γεροντικήν" 
παραλαβὼν δὲ τὴν ἀποκληρωϑεῖσαν δύναμιν ἰδίᾳ καὶ 
χωρὶς ἐστρατοπέδευσεν, οὐδὲν ἀγνοοῦντος τοῦ ᾿ἀννίβου 
τῶν γινομένων, ἀλλὰ πᾶσιν ἐρεδρεύοντος. Ἦν δὲ λόφος 30 
κατὰ μέσον καταληφϑῆναι μὲν οὐ χαλεπός, ὀχυρὸς δὲ 
καταληφϑεὶς στρατοπέδῳ καὶ διαρκὴς εἰς ἅπαντα. Τὸ 
δὲ πέριξ πεδίον ὀφϑῆναι μὲν ἄπωϑεν ὁμαλὸν διὰ ψιλό-- 
τητὰ καὶ λεῖον, ἔχον δέ τινας οὐ μεγάλας τάφρους ἐν 
αὑτῷ καὶ κοιλότητας ἄλλας. Διὸ καὶ τὸν λόφον ἐκ τοῦ 89 
ῥάστου κρύφα κατασχεῖν παρὸν οὐκ ἠϑέλησεν ὁ ̓ άννί- 
Bas, ἀλλ ἀπέλιπε μάχης ἐν μέσῳ πρόφασιν. Ως δ᾽ εἶδε 

PLUT. viT. l. 23 
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κεχωρισμένον τοῦ Φαβίου τὸν Μινούκιον, νυχτὸς μὲν 
εἰς τὰς τάφρους καὶ τὰς κοιλότητας κατέσπειρε τῶν 
στρατιωτῶν τινας, ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ φανερῶς ἔπεμψεν 
οὐ πολλοὺς καταληψομένους τὸν λόφον. ὡς ἐπαγάγοιτο 

ὁ συμπεσεῖν περὶ τοῦ τόπου τὸν Μινούκιον. Ὃ δὴ καὶ 
συνέβη. Πρῶτον μὲν γὰρ ἀπέστειλε τὴν κούφην στρα- 
τιάν, ἔπειτα τοὺς ἱππεῖς, τέλος δ᾽ ὁρῶν τὸν Avvíflav 
παραβοηϑοῦντα τοῖς ἐπὶ τοῦ λόφου πάσῃ κατέβαινε τῇ 
δυνάμει συντεταγμένος. Καὶ μάχην καρτερὰν ϑέμενος 

τὸ ἠμύνετο τοὺς ἀπὸ τοῦ λόφου βάλλοντας, συμπλεκόμενος 
καὶ ἴσα φερόμενος. ἄχρι οὗ καλῶς ἠπατημένον ὁρῶν ὁ 
᾿ἁννίβας καὶ γυμνὰ παρέχοντα τοῖς ἐνεδρεύουσι τὰ νῶτα 
τὸ σημεῖον αἴρει. Πρὸς δὲ τοῦτο πολλαχόϑεν ἐξανιστα- 
μένων ἅμα καὶ μετὰ κραυγῆς προσφερομένων καὶ τοὺς 

.5 ἐσχάτους ἀποκτιννύντων ἀδιήγητος κατεῖχε ταραχὴ καὶ 
πτοία τοὺς Ῥωμαίους. αὐτοῦ τε τοῦ Μινουκίου τὸ ϑρά- 
Gog κατακέκλαστο, καὶ πρὸς ἄλλον ἄλλοτε τῶν ἡγεμόνων 
διεπάπταινεν, οὐδενὸς ἐν χώρᾳ μένειν τολμῶντος, ἀλλὰ 
πρὸς φυγὴν ὠϑουμένων οὐ σωτήριον. Οἱ γὰρ Νομάδες 

"0 ἤδη κρατοῦντες κύκλῳ περιήλαυνον τὸ πεδίον καὶ τοὺς 
ἀποσκιδναμένους ἔκτεινον. 

XII. Ἐν τοσούτῳ δὲ κακῷ τῶν Ῥωμαίων ὄντων οὐκ 
ἔλαϑεν ὁ κίνδυνος τὸν Φάβιον, ἀλλὰ καὶ τὸ μέλλον, ὡς 
ἔοικεν. ἤδη προειληφὼς τήν τε δύναμιν συντεταγμένην 

95 εἶχεν ἐπὶ τῶν ὅπλων καὶ τὰ πραττόμενα γινώσκειν ἐφρόν--18 
τιξεν οὐ δι᾽ ἀγγέλων. ἀλλ᾽ αὐτὸς ἔχων κατασκοπὴν πρὸ 
τοῦ χάρακος. Ὡς οὖν κατεῖδε κυκλούμενον καὶ ταραττό-- 
μενον τὸ στράτευμα καὶ κραυγὴ προσέπιπτεν οὐ μενόν-- 
των. ἀλλ᾽ ἤδη πεφοβημένων καὶ τρεπομένων, μηρόν τε 

80 πληξάμενος καὶ στενάξας μέγα πρὸς μὲν τοὺς παρόντας 
εἶπεν" ,,Q, Ἡράκλεις, ὡς τάχιον μὲν ἢ ἐγὼ προσεδόκων, 
βράδιον δ᾽ ἢ αὐτὸς ἔσπευδε Μινούκιος ἑαυτὸν ἀπολώ-- 
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Aexs,4 τὰς δὲ σημαίας ἐκφέρειν κατὰ τάχος καὶ vOv. 
στρατὸν ἕπεσϑαι κελεύσας ἀνεβόησε: .. Νῦν τις, ὦ 
στρατιῶται, Μάρκου ΜΜινουκίου μεμνημένος ἐπειγέ- 
σϑω- λαμπρὸς γὰρ ἀνὴρ καὶ φιλόπατρις. Εἰ δέ τι σπεύ-- 
δῶν ἐξελάσαι τοὺς πολεμίους ἥμαρτεν. αὖϑις αἰτιασό--ὃ 
us9«.* Πρῶτον μὲν οὖν ἐπιφανεὶς τρέπεταν καὶ δια- 
σκίδνησι τοὺς ἐν τῷ πεδίῳ περιελαύνοντας Νομάδας" 
εἶτα πρὸς τοὺς μαχομένους καὶ κατὰ νώτου τῶν Ῥω- 
μαίων ὄντας ἐχώρει καὶ τοὺς ἐμποδὼν ἔκτεινεν, οἵ δὲ 

᾿πλεῖστοι πρὶν ἀποληφϑῆναι καὶ γενέσϑαι περιπετεῖς οἷς 10 
αὐτοὶ τοὺς Ῥωμαίους ἐποίησαν, ἐγκλίναντες ἔφυγον. 
Ὁρῶν δ᾽ ὁ ̓ ἀννίβας τὴν μεταβολὴν καὶ τὸν Φάβιον εὐ-- 

ρώστως παρ᾽ ἡλικίαν διὰ τῶν μαχομένων ὠϑούμενον 
ἄνω πρὸς τὸν Μινούκιον εἰς τὸν λόφον. ἐπέσχε τὴν 
μάχην καὶ τῇ σάλπιγγι σημήνας ἀνάκλησιν ἀπῆγεν εἰς 16 
τὸν χάρακα τοὺς Καρχηδονίους, ἀσμένως καὶ τῶν Ῥω-- 
μαίων ἀποτρεπομένων. Λέγεται δ᾽ αὐτὸν ἀπιόντα περὶ 
τοῦ Φαβίου πρὸς τοὺς φίλους εἰπεῖν τι τοιοῦτον μετὰ 

παιδιᾶς: .. Οὐκ ἐγὼ μέντοι προὔλεγον ὑμῖν πολλάκις 
τὴν ἐπὶ τῶν ἄκρων ταύτην καϑημένην νεφέλην, ὅτι 30 
μετὰ ξάλης ποτὲ καὶ καταιγίδων ὄμβρον ἐκρήξει; ““ 

ΧΠΙ. Μετὰ δὲ τὴν μάχην Φάβιος μὲν ὅσους ἔκτεινε 
τῶν πολεμίων σκυλεύσας ἀνεχώρησεν, οὐδὲν ὑπερήφα- 
νον οὐδ᾽ ἐπαχϑὲς εἰπὼν περὶ τοῦ συνάρχοντος: Mwov- 
κιος δὲ τὴν αὑτοῦ στρατιὰν ἀϑροίσας ,άνδρες““ ἔφη 26 
ἰὐσυστρατιῶται. τὸ μὲν ἁμαρτεῖν μηδὲν ἐν πράγμασι 
μεγάλοις μεῖξον ἢ κατ᾽ ἄνϑρωπόν ἐστι, τὸ δ᾽ ἁμαρτόντα 
χρήσασϑαι τοῖς πταίσμασι διδάγμασι πρὸς τὸ λοιπὸν 
ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ καὶ νοῦν ἔχοντος. Ἐγὼ μὲν οὖν ὁμολογῶ 
μικρὰ μεμφόμενος τὴν τύχην περὶ μειξόνων ἐπαινεῖν. 80 
Ἢ γὰρ οὐκ ἠσθόμην χρόνον τοσοῦτον ἡμέρας μέρει 
μικρῷ πεπαίδευμαι, γνοὺς ἐμαυτὸν οὐκ ἄρχειν ἑτέρων 

28 * 
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δυνάμενον, ἀλλ᾽ ἄρχοντος ἑτέρου δεόμενον καὶ [μὴ] qu- 
λοτιμδύμενον νικᾶν ὑφ᾽ ὧν ἡττᾶσϑαι κάλλιον. Ὑμῖν δὲ 
τῶν μὲν ἄλλων ἐστὶν ἄρχων ὁ δικτάτωρ, τῆς δὲ πρὸς 
ἐκεῖνον εὐχαριστίας αὐτὸς ἡγεμὼν ἔσομαι, πρῶτον ἐμαυ-- 

510v εὐπειϑῆ καὶ ποιοῦντα τὸ κελευόμενον ὑπ᾽ ἐκείνου 
παρεχόμενος.“ Ταῦτ᾽ εἰπὼν καὶ τοὺς ἀετοὺς ἄρασθαι 
κελεύσας καὶ πάντας ἀκολουϑεῖν ἦγε πρὸς τὸν χάρακα 
τοῦ Φαβίου. Καὶ παρελϑὼν ἐντὸς ἐβάδιξεν ἐπὶ τὴν 
στρατηγικὴν σκηνὴν, ὥστε ϑαυμάξειν καὶ διαπορεῖν 

Ι0πάντας. Προελϑόντος δὲ τοῦ Φαβίου ϑέμενος &umgo- 
σϑεν τὰς σημαίας αὐτὸς μὲν ἐκεῖνον πατέρα μεγάλῃ 
φωνῇ, οἱ δὲ στρατιῶται τοὺς στρατιώτας πάτρωνας 
ἠσπάξοντο. Τοῦτο δ᾽ ἔστι τοῖς ἀπελευϑέροις προσφώ-- 
νῆμα πρὸς τοὺς ἀπελευϑερώσαντας. Ἡσυχίας δὲ γενο-- 

15 μένης ὁ Μινούκιος εἶπε: svo νίκας, ὦ δίκτατορ, τῇ 
σήμερον ἡμέρᾳ νενίκηκας., ἀνδρείᾳ μὲν AvvíBav, εὐβου- 
λίᾳ δὲ καὶ χφηστότητι τὸν συνάρχοντα" καὶ δι᾿ ἧς μὲν 
σέσωκας ἡμᾶς. δι᾿ ἧς δὲ πεπαίδευκας, ἡττωμένους αὐ- 
σχρὰν μὲν ἧτταν ὑπ᾽ ἐκείνου, καλὴν δὲ καὶ σωτήριον 

40 ὑπὸ σοῦ. Πατέρα δή σε χρηστὸν προσαγορεύω, τιμιω- 
τέραν οὐκ ἔχων προσηγορίαν, ἐπεὶ τῆς γε τοῦ τεκόντος 
χάριτος μείξων ἡ παρὰ σοῦ χάρις αὕτη. Ἐγεννήϑην μὲν 
γὰρ ὑπ᾽ ἐκείνου μόνος. σώξομαι δὲ ὑπὸ σοῦ μετὰ roGoU- 
τῶν." Ταῦτ᾽ εἰπὼν καὶ περιβαλὼν τὸν Φάβιον ἠσπάζξετο. 18 

45 Τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ τοὺς στρατιώτας ἦν ὁρᾶν πράττοντας" 
ἐνεφύοντο γὰρ ἀλλήλοις καὶ κατεφίλουν, ὥστε μεστὸν 
εἶναι χαρᾶς καὶ δακρύων ἡδίστων τὸ στρατόπεδον. 

XIV. Ἐκ τούτου Φάβιος μὲν ἀπέϑετο τὴν ἀρχὴν, 
ὕπατοι δ᾽ αὖϑις ἀπεδείκνυντο. Καὶ τούτων οἱ μὲν πρῶ- 

80 ro, διεφύλαξαν ἣν ἐκεῖνος ἰδέαν τοῦ πολέμου κατέστησε, 

μάχεσϑαι μὲν ἐκ παρατάξεως φεύγοντες πρὸς ̓ ἀννίβαν, 

τοῖς δὲ συμμάχοις ἐπιβοηϑοῦντες καὶ τὰς ἀποστάσεις 



139 ΦΆΒΙΟΣ MARIMOZ. 357 

κωλύοντες" Τερέντιος δὲ Βάρρων εἰς τὴν ὑπατείαν προ- 
αχϑεὶς ἀπὸ γένους ἀσήμου, βίου δὲ διὰ δημοκοπίαν καὶ 
προπέτειαν ἐπισήμου. δῆλος ἦν εὐθὺς ἀπειρίᾳ καὶ ϑρα- 
σύτητι τὸν περὶ τῶν ὅλων ἀναρρίψων κύβον. Ἐβύα γὰρ 
ἐν ταῖς ἐκκλησίαις μενεῖν τὸν πόλεμον. ἄχρι οὗ Φαβίοις ὃ 
χρῆται στρατηγοῖς ἡ πόλις, αὐτὸς δὲ τῆς αὐτῆς ἡμέρας 
ὄψεσϑαί τε καὶ νικήσειν τοὺς πολεμίους. “4μα δὲ τούτοις 
τοῖς λόγοις συνῆγε καὶ κατέγραφε δύναμιν τηλικαύτην, 
ἡλίκῃ πρὸς οὐδένα πώποτε τῶν πολεμίων ἐχρήσαντο 
Ῥωμαῖοι. Μυριάδες γὰρ ἐννέα δισχιλίων ἀνδρῶν δέου-- 10 
σαι συνετάχϑησαν εἰς τὴν μάχην. μέγα δέος Φαβίῳ καὶ 
τοῖς νοῦν ἔχουσι Ρωμαίων" οὐ γὰρ ἤλπιζον ἕξειν ἀνα- 
φορὰν τὴν πόλιν ἐν τοσαύτῃ σφαλεῖσαν ἡλικίᾳ. Διὸ καὶ 
τὸν συνάρχοντα τοῦ Τερεντίου Παῦλον Αἰμίλιον, ἄνδρα 
πολλῶν πολέμων ἔμπειρον, οὐκ ἀρεστὸν δὲ τῷ δήμῳ καὶ 15 
καταπλῆγα ἔκ τινος καταδίκης πρὸς τὸ δημόσιον αὐτῷ 
γεγενημένης, ἀνίστη καὶ παρεϑάρρυνεν ἐπιλαμβάνεσϑαι 
τῆς ἐκείνου μανίας. διδάσκων ὡς οὐ πρὸς ᾿ἀννίβαν αὐτῷ 
μᾶλλον ἢ πρὸς Τερέντιον ὑπὲρ. τῆς πατρίδος ὁ ἀγὼν 
ἔσοιτο" σπεύδειν γὰρ μάχην γενέσϑαι τὸν μὲν οὐκ αἰ-- 30 
σϑανόμενον τῆς δυνάμεως. τὸν δ᾽ αἰσθανόμενον τῆς 
περὶ αὑτὸν ἀσϑενείας. Ἐγὼ δ᾽““ εἶπεν. ὦ Παῦλε, Te- 
ρεντίου πιστεύεσϑαι δικαιότερός εἰμι περὶ vv ᾿ἀννέβου. 
πραγμάτων διαβεβαιούμενος, ὡς, εἰ μηδεὶς αὐτῷ μαχεῖ- 
ται τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν, ἀπολεῖται μένων 0 ἀνὴρ ἢ φεύ-- 25 
γῶν ἄπεισιν, ᾧ γε καὶ νῦν νικᾶν καὶ κρατεῖν δοκοῦντι 

τῶν μὲν πολεμίων οὐδεὶς προσκεχώρηκε. τῆς δ᾽ οἴχοϑεν 
δυνάμεως οὐδ᾽ ἡ τρίτη μοῖρα πάνυ περίεστι.“ Πρὸς 
ταῦτα λέγεται τὸν Παῦλον εἰπεῖν, Ἐμοὶ μὲν, ὦ Φάβιε, 
τὰ ἐμαυτοῦ σκοποῦντι κρεῖττόν ἐστι τοῖς τῶν πολεμίων 80 
ὑποπεσεῖν δόρασιν ἢ πάλιν ταῖς ψήφοις τῶν πολιτῶν" 
εἰ δ᾽ οὕτως ἔχει τὰ δημόσια πράγματα. πειράσομαι μᾶλ-- 
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λον σοὶ δοκεῖν ἀγαϑὸς εἶναι στρατηγὸς ἢ πᾶσι τοῖς ἄλλοις 
ἐπὶ τἀναντία βιαξομένοις.““ Ταύτην ἔχων τὴν προαίρεσιν 
ὁ Παῦλος ἐξῆλϑεν ἐπὶ τὸν πόλεμον. 

XV. ᾿4λλ᾽ ὁ Τερέντιος ἐμβαλὼν αὑτὸν εἰς τὸ παρ᾽ 
ὁ ἡμέραν ἄρχειν καὶ τῷ ᾿ἀννίβᾳ παραστρατοπεδεύσας περὶ 
τὸν Αὐφίδιον ποταμὸν καὶ τὰς λεγομένας Κάννας, ἅμ᾽ 
ἡμέρᾳ τὸ τῆς μάχης σημεῖον ἐξέϑηκεν (ἔστι δὲ χιτὼν κόκ-- 
κινος ὑπὲρ τῆς στρατηγικῆς σκηνῆς διατεινόμενος), ὥστε 
καὶ τοὺς Καρχηδονίους ἐξ ἀρχῆς διαταραχϑῆναι, τήν τε 

lO0zóAuav τοῦ στρατηγοῦ καὶ τὸ τοῦ στρατοπέδου πλῆϑος 
ὁρῶντας, αὐτοὺς οὐδ᾽ ἥμισυ μέρος ὄντας. ᾿άννίβας δὲ 
τὴν δύναμιν ἐξοπλίξζεσϑαι κελεύσας αὐτὸς ἱππότης μετ᾽ 
ὀλίγων ὑπὲρ λόφου τινὸς μαλακοῦ κατεσκόπει τοὺς πο- 
λεμίους ἤδη καϑισταμένους εἰς τάξιν. Εἰπόντος δέ τινος 

15 τῶν περὶ αὐτὸν ἀνδρὸς ἰσοτίμου τοὔνομα Γίσκωνος, ὡς 
ϑαυμαστὸν αὐτῷ φαίνεται τὸ πλῆϑος τῶν πολεμίων, 
συναγαγὼν τὸ πρόσωπον ὁ ᾿άννίβας «Ἕτερον “ εἶπεν 
4,0 Γίσκων, λέληϑέ σε τούτου ϑαυμασιώτερον.“ς“ Ἐρομέ- 
νου δὲ τοῦ Γίσκωνος, τὸ ποῖον; ,Qr* ἔφη rovrov 

οὐ ὔντων τοσούτων οὐδεὶς ἐν αὐτοῖς Γίσκων καλεῖται." Γε-- 
νομένου δὲ παρὰ δόξαν αὐτοῖς τοῦ σκώμματος ἐμπέπτει 
γέλως πᾶσι, xol κατέβαινον ἀπὸ τοῦ λόφου τοῖς ἀπαντῶς-- 18: 
σιν ἀεὶ τὸ πεπαιγμένον ἀπαγγέλλοντες, ὥστε διὰ πολ-- 
λῶν πολὺν εἶναι τὸν γέλωτα καὶ μηδ᾽ ἀναλαβεῖν ἑαυτοὺς 

25 δύνασϑαι τοὺς περὶ τὸν Avvífav. Τοῦτο τοῖς Καρχηδο- 
νέοις ἰδοῦσι ϑάρσος παρίστη, λογιξομένοις ἀπὸ πολλοῦ 
καὶ ἰσχυροῦ τοῦ καταφρονοῦντος ἐπιέναι γελᾶν οὕτως 
καὶ παίξειν τῷ στρατηγῷ παρὰ τὸν κίνδυνον. 

XVI. Ev δὲ τῇ μάχῃ στρατηγήμασιν ἐχρήσατο, πρώτῳ 

80 μὲν τῷ ἀπὸ τοῦ τόπου, ποιησάμενος κατὰ νώτου τὸν ἄνε-- 
μον" “πρηστῆρι γὰρ ἐοικὼς φλέγοντι κατερρήγνυτο καὶ 
τραχὺν ἐκ πεδίων ὑφάμμων καὶ ἀναπεπταμένων αἴρων 
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κονιορτὸν ὑπὲρ τὴν φάλαγγα τῶν Καρχηδονίων ἐπὶ vovg 
Ῥωμαίους ἐώϑει καὶ προσέβαλλε τοῖς προσώποις ἀπο- 
στρεφομένοις καὶ συνταραττομένοις * δευτέρῳ δὲ τῷ περὶ 
τὴν τάξιν 0 γὰρ ἣν ἰσχυρότατον αὐτῷ καὶ μαχιμώτατον 
τῆς δυνάμεως ἑκατέρωσε τοῦ μέσου τάξας, τὸ μέσον αὐτὸ δ 
συνεπλήρωσεν ἐκ τῶν ἀχρειοτάτων, ἐμβόλῳ τούτῳ προ- 
ἔχοντι πολὺ τῆς ἄλλης φάλαγγος χρησόμενος" εἴρητο δὲ 
τοῖς κρατίστοις, ὅταν τούτους διακόψαντες οἵ ἹΡωμαῖοι 
καὶ φερόμενοι πρὸς τὸ εἶκον ἐκφερομένου τοῦ μέσου 
καὶ κόλπον λαμβάνοντος ἐντὸς γένωνται τῆς φάλαγγος,10 
ὀξέως ἑκατέρωϑεν ἐπιστρέψαντας ἐμβαλεῖν τε πλαγίοις 
καὶ περιπτύσσειν ὄπισϑεν συγκλείοντας. Ὃ δὴ καὶ δοκεῖ 
τὸν πλεῖστον ἀπεργάσασϑαι φόνον. Ὥς γὰρ ἐνέδωκε τὸ 
μέσον καὶ τοὺς Ρωμαίους ἐδέξαντο διώκοντας. ἡ δὲ φά- 
λαγξ τοῦ ᾿Δννίβου μεταβαλοῦσα τὸ σχῆμα μηνοειδὴς € ἐγε-- 15 
γόνει καὶ τῶν ἐπιλέκτων οἵ ταξίαρχοι ταχὺ τοὺς μὲν ἐπ 
ἀσπίδα, τοὺς δ᾽ ἐπὶ δόρυ κλίναντες προσέπεσον κατὰ τὰ 
γυμνά, πάντας. ὅσοι μὴ τὴν κύκλωσιν ὑπεκκλίναντες 
ép9ucav, ἐν μέσῳ κατειργάσαντο καὶ διέφϑειραν. 4έ- 
γεται δὲ καὶ τοῖς ἱππεῦσι τῶν Ῥωμαίων σύμπτωμα παρά--30 
λογον γενέσϑαι. Τὸν γὰρ Παῦλον. ὡς ἔοικε, τρωϑεὶς ὁ 
ἵππος ἀπεσείσατο, καὶ τῶν περὶ αὐτὸν ἄλλος καὶ ἄλλος 
ἀπολιπὼν τὸν ἵππον πεξὸς τῷ ὑπάτῳ προσήμυνε. Τοῦτο 
δ᾽ of ἱππεῖς ἰδόντες, ὡς παραγγέλματος κοινοῦ δεδομέ-- 
νου, πάντες ἀποπηδήσαντες πεζοὶ συνεπλέκοντο τοῖς 35 

πολεμίοις. Ἰδὼν δ᾽ ὃ ᾿άννίβας... Τοῦτ᾽ ““ ἔφη... μᾶλλον 
ἠβουλόμην ἢ εἰ δεδεμένους παρέλαβον.““ ᾿4λλὰ ταῦτα 
μὲν οἵ τὰς διεξοδικὰς γράψαντες ἱστορίας ἀπηγγέλκασι. 
Τῶν δ᾽ ὑπάτων ὁ μὲν Βάρρων ὀλιγοστὸς ἀφίππευσεν εἰς 
Οὐενουσίαν πόλιν, ὁ δὲ Παῦλος ἐν τῷ βυϑῷ καὶ κλύ-- 30 
δωνι τῆς φυγῆς bove βελῶν τε πολλῶν ἐπὶ τοῖς τραύ-- 
μασιν p ἀνάπλεως τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν 
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πένϑει τοσούτῳ βαρυνόμενος πρός τινι λέϑῳ καθῆστο, 
τὸν ἐπισφάξοντα τῶν πολεμίων ἀναμένων. Ἦν δὲ δι᾽ 
αἵματος πλῆθος, ᾧ συνεπέφυρτο τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ 
πρόσωπον, οὐ πολλοῖς διάδηλος, ἀλλὰ καὶ φίλοι καὶ 

δϑεράποντες αὐτὸν ὑπ᾽ ἀγνοίας παρῆλθον. Μόνος δὲ 
Κορνήλιος “έντλος., εὐπατρίδης νέος, ἰδὼν καὶ προνοή- 
σας ἀπεπήδησε τοῦ ἵππου, καὶ προσαγαγὼν παρεκάλει 
χρῆσϑαι καὶ σώξειν αὑτὸν τοῖς πολίταις ἄρχοντος ἀγα- 
ϑοῦ τότε μάλιστα χρήξουσιν. Ὁ δὲ ταύτην μὲν ἀπετρέ- 

10 Vero τὴν δέησιν, καὶ τὸ μειράκιον αὖϑις ἠνάγκασεν ἐπὶ 
τὸν ἵππον ἀναβῆναι δακρῦον, εἶτα δὲ τὴν δεξιὰν ἐμβα- 
λὼν καὶ συνεξαναστὰς  ᾿4πάγγελλε“" εἶπεν ,,0 A£vvAe, 
Φαβίῳ Μαξίμῳ καὶ γενοῦ μάρτυς αὐτὸς, ὅτι Παῦλος 
Αἰμίλιος ἐνέμεινεν αὑτοῦ τοῖς λογισμοῖς ἄχρι τέλους καὶ 

τι τῶν ὁμολογηϑέντων πρὸς ἐκεῖνον οὐδὲν ἔλυσεν, ἀλλ᾽ 
ἐνικήϑη πρότερον ὑπὸ Βάρρωνος, εἶθ᾽ ὑπὸ Avvífov.* 
Τοσαῦτ᾽ ἐπιστείλας τὸν μὲν “έντλον ἀπέπεμψεν. αὐτὸς 
δὲ ῥίψας ἑαυτὸν εἰς τοὺς φονευομένους ἀπέϑανε. 4έ- 

. γόονταῖ δὲ πεσεῖν μὲν ἐν τῇ μάχῃ Ῥωμαίων πεντακισμύ- 
20 Qt0L, ξῶντες δ᾽ ἁλῶναι τετρακισχίλιοι, καὶ μετὰ τὴν μάχην 

of ληφϑέντες ἐπ᾽ ἀμφοτέροις τοῖς στρατοπέδοις μυρίων 

οὐκ ἐλάττους. à 
XVII. Tóv à' Avvífuev | ἐπὶ τηλικούτῳ κατορθώματι 18 

τῶν φίλων παρορμώντων ἅμ᾽ ἔπεσϑαι τῇ τύχῃ καὶ συν-- 
25 ἐπεισπεσεῖν ἅμα τῇ φυγῇ τῶν πολεμίων εἰς τὴν πόλιν, 

πεμπταῖον γὰρ ἀπὸ τῆς νίκης ἐν Καπιτωλίῳ δειπνήσειν, 
οὐ ῥάδιον εἰπεῖν, ὅστις ἀπέτρεψε λογισμός, ἀλλὰ μᾶλλον 
δαίμονος ἢ ϑεοῦ τινος ἐμποδὼν στάντος ἔοικεν ἔργον ἧ 
πρὸς τοῦτο μέλλησις αὐτοῦ καὶ δειλίασις γενέσϑαι. zi 

80 καὶ Βάρκαν τὸν Καρχηδόνιον εἰπεῖν uev! ὀργῆς πρὸς 
αὐτὸν λέγουσι" ..Σὺ νικᾶν οἶδας, νίκῃ δὲ χρῆσϑαι οὐκ 
οἶδας.“ Καίτοι τοσαύτην μεταβολὴν ἡ νίκη περὶ αὐτὸν 
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ἐποίησεν, ὡς πρὸ τῆς μάχης οὐ πόλιν, οὐκ ἐμπόριον, 
οὐ λιμένα τῆς Ἰταλίας ἔχοντα. χαλεπῶς δὲ καὶ μόλις τὰ 
ἐπιτήδεια τῇ στρατιᾷ ÓU. ἁρπαγῆς κομιξόμενον, ὁρμώ-- 
μενον ἀπ᾿ οὐδενὸς βεβαίου πρὸς τὸν πόλεμον. ἀλλ᾽ 
ὥσπερ λῃστηρίῳ μεγάλῳ τῷ στρατοπέδῳ πλανώμενον ὅ 
καὶ περιφερόμενον, τότε πᾶσαν ὀλίγου δεῖν ὑφ᾽ αὑτῷ 
ποιήσασϑαι τὴν Ἰταλίαν. Τὰ γὰρ πλεῖστα καὶ μέγιστα 
τῶν ἐθνῶν αὐτῷ προσεχώρησεν ἑκούσια, καὶ Καπύην, 
ἢ μέγιστον ἔχει μετὰ Ῥώμην ἀξίωμα τῶν πόλεων, προσ-- 
ϑεμένην κατέσχεν. Οὐ μόνον δ᾽ ἦν ἄρα τὸ φίλων πεῖ-1 
ραν λαβεῖν, ὡς Εὐριπίδης φησίν. οὐ σμικρὸν κακόν, 
ἀλλὰ καὶ τὸ φρονίμων στρατηγῶν. Ἡ γὰρ πρὸ τῆς μάχης 
Φαβίου δειλία καὶ ψυχρότης λεγομένη μετὰ τὴν μάχην 
εὐθὺς οὐδ᾽ ἀνθρώπινος ἐδόκει λογισμός, ἀλλὰ ϑεῖόν τι 
χρῆμα διανοίας καὶ δαιμόνιον ἐκ τοσούτου τὰ μέλλοντα 15 
προορωμένης, ἃ μόλις ἦν πιστὰ πάσχουσιν. Ὅϑεν 
εὐθὺς εἰς ἐκεῖνον ἡ Ῥώμη συνενεγκοῦσα τὰς λοιπὰς 
ἐλπίδας, καὶ προσφυγοῦσα τῇ γνώμῃ τοῦ ἀνδρὸς ὥσπερ 
ἱερῷ καὶ βωμῷ, πρώτην καὶ μεγίστην αἰτίαν ἔσχε τοῦ 
μεῖναι καὶ μὴ διαλυϑῆναι τὴν ἐκείνου φρόνησιν. καϑά- 90 
περ ἐν τοῖς Κελτικοῖς πάϑεσιν. Ὁ γὰρ ἐν οἷς οὐδὲν 
ἐδόκει δεινὸν εἶναι καιροῖς εὐλαβὴς φαινόμενος καὶ 
δυσέλπιστος τότε πάντων καταβεβληκότων ἑαυτοὺς εἰς 
ἀπέραντα πένϑη καὶ ταραχὰς ἀπράκτους, μόνος ἐφοίτα 
διὰ τῆς πόλεως πράῳ βαδίσματι καὶ προσώπῳ καϑεστῶτι 95 
καὶ φιλανθρώπῳ προσαγορεύσει, κοπετούς τε γυναι- 
κείους ἀφαιρῶν καὶ συστάσεις εἴργων τῶν εἰς τὸ δη- 
μόσιον ἐπὶ κοινοῖς ὀδυρμοῖς ἐκφερομένων, βουλήν cs 
συνελθεῖν ἔπεισε καὶ παρεϑάρσυνε τὰς ἀρχάς, αὐτὸς ὧν 
καὶ δώμη καὶ δύναμις ἀρχῆς ἁπάσης πρὸς ἐκεῖνον ἀπο-- 30 
βλεπούσης. 

XVIIL Ταῖς μὲν οὖν πύλαις ἐπέστησε τοὺς τὸν ἐχ-- 



9362 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ͂ 144 

πίπτοντα καὶ προλείποντα τὴν πόλιν ὄχλον ἀπείρξοντας, 
πένϑους δὲ καὶ τόπον καὶ χρόνον ὥρισε, κατ᾽ οἰκίαν 
ἀποϑρηνεῖν. κελεύσας ἐφ᾽ ἡμέρας τριάκοντα τὸν βουλό- 
μενον" μετὰ δὲ ταύτας ἔδει πᾶν πένϑος λύεσϑαι καὶ 

6 καϑαρεύειν τῶν τοιούτων τὴν πόλιν. Ἑορτῆς τε 41ηή- 
μητρος εἰς τὰς ἡμέρας ἐκείνας καϑηκούσης βέλτιον 
ἐφάνη παραλιπεῖν ὅλως τάς τε ϑυσίας καὶ τὴν πομπὴν 

ἢ τὸ μέγεϑος τῆς συμφορᾶς ὀλιγότητι καὶ κατηφείᾳ τῶν 
συνερχομένων ἐλέγχεσϑαι" καὶ γὰρ τὸ ϑεῖον ἥδεσϑαι 

10 τιμώμενον ὑπὸ τῶν εὐτυχούντων. Ὅσα μέντοι πρὸς 

᾿ἱλασμοὺς ϑεῶν ἢ τεράτων ἀποτροπὰς συνηγόρευον οἵ 

μάντεις ἐπράττετο. Καὶ γὰρ εἰς ΖΙελφοὺς ἐπέμφϑη ϑεο- 
πρόπος Πίκτωρ συγγενὴς Φαβίου, καὶ τῶν Ἑστιάδων 

παρϑένων δύο διεφϑαρμένας εὑρόντες, τὴν μὲν, ὥσπερ 
15 ἐστὶν &90g, ξῶσαν κατώρυξαν, ἡ δ᾽ ὑφ᾽ ἑαυτῆς ἀπέϑανε. 

Μάλιστα δ᾽ &v τις ἀγάσαιτο τὸ φρόνημα καὶ τὴν πρᾳό- 

τητα τῆς πόλεως, ὅτε τοῦ ὑπάτου Βάρρωνος ἀπὸ τῆς 
φυγῆς ἐπανιόντος , ὡς ἄντις αἴσχιστα καὶ δυσποτμότατα 
πεπραχὼς ἐπανίοι, ταπεινοῦ καὶ κατηφοῦς, ἀπήντησεν 

20 αὐτῷ περὶ τὰς lsd Ui τε βουλὴ καὶ τὸ πλῆϑος ἅπαν 

ἀσπαξόμενοι. οἱ δ᾽ ἐν τέλει καὶ πρῶτοι τῆς γερουσίας, 

ὧν καὶ Φάβιος ἦν, ἡσυχίας γενομένης ἐπήνεσαν, ὅ ὅτι τὴν 18 

πόλιν οὐκ ἀπέγνω μετὰ δυστυχίαν τηλικαύτην, ἀλλὰ 

πάρεστιν ἄρξων ἐπὶ τὰ πράγματα καὶ χρησόμενος τοῖς 

25 νόμοις καὶ τοῖς πολίταις ὡς σώξεσϑαι δυναμένοις. 

ΧΙΧ. Ἐπεὶ δ᾽ ᾿Αἁννίβαν ἐπύϑοντο μετὰ τὴν μάχην 

ἀποτετράφϑαι πρὸς τὴν ἄλλην Ἰταλίαν, ἀναϑαρρήσαντες 

ἐξέπεμπον ἡγεμόνας καὶ στρατεύματα. Τούτων δ᾽ ἐπι- 

φανέστατοι Φάβιός τε Μάξιμος καὶ Κλαύδιος Μάρκελλος 

80 ἦσαν, ἀπὸ τῆς ἐναντίας σχεδὸν προαιρέσεως ϑαυμαξό- 

μένοι παραπλησίως. Ὁ μὲν γάρ, ὥσπερ ἐν τοῖς περὶ αὖ- 

τοῦ γεγραμμένοις εἴρηται, περιλαμπὲς τὸ δραστήριον 
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ἔχων καὶ γαῦρον, ἅτε δὴ καὶ κατὰ χεῖρα πλήκτης ἀνὴρ 
καὶ φύσει τοιοῦτος ὧν οἵους Ὅμηρος μάλιστα καλεῖ φι-. 
λοπτολέμους καὶ ἀγερώχους, ἐν τῷ παφαβόλῳ καὶ ἱἰταμῷ 
καὶ πρὸς ἄνδρα τολμηρὸν τὸν Avia ἀντιτολμῶντι 

τρόπῳ πολέμου συνίστατο τοὺς πρώτους ἀγῶνας" Φά-ὃ 

βιος δὲ τῶν πρώτων ἐχόμενος λογισμῶν ἐκείνων ἤλπιξε 
μηδενὸς μαχομένου μηδ᾽ ἐρεϑίζοντος τὸν Avvífav αὐ-- 
"τὸν ἐπηρεάσειν ἑαυτῷ καὶ κατατριβήσεσϑαι περὶ τὸν πό-- 
Asuov, ὥσπερ ἀϑλητικοῦ σώματος τῆς δυνάμεως ὑπερ- 
τόνου γενομένης καὶ καταπόνου,. ταχύτατα τὴν ἀκμὴν 10 
ἀποβαλόντα. Διὸ τοῦτον μὲν ὁ Ποσειδώνιός φησι ϑυ- 
ρεόν, τὸν δὲ Μάρκελλον ξίφος ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων καλεῖ- 
σϑαι, κιρναμένην δὲ τὴν Φαβίου βεβαιότητα καὶ ἀσφά- 
λειαν τῇ Μαρκέλλου συνηϑείᾳ σωτήριον γενέσϑαι τοῖς 

Ῥωμαίοις. Ὁ δ᾽ ᾿ἀννίβας τῷ μὲν ὡς δέοντι σφόδρα πο-- 15 
ταμῷ πολλάκις ἀπαντῶν ἐσείετο καὶ παρερρήγνυτο τὴν 
δύναμιν, ὑφ᾽ οὗ δὲ καὶ κατὰ μικρὸν ὑπορρέοντος ἀψο-- 
φητὶ καὶ παρεμπίπτοντος ἐνδελεχῶς ὑπερειπόμενος καὶ 
δαπανώμενος ἐλάνϑανε" καὶ τελευτῶν εἰς ἀπορίαν κα- 

τέστη τοσαύτην, ὥστε Μαρκέλλῳ μὲν ἀποκαμεῖν μαχό-- 90 
μένον, Φάβιον δὲ φοβεῖσϑαι μὴ μαχόμενον. Τὸ γὰρ 
πλεῖστον, ὡς εἰπεῖν. τοῦ χρόνου τούτοις διεπολέμησεν 
ἢ στρατηγοῖς ἢ ἀνϑυπάτοις ἢ ὑπάτοις ἀποδεδειγμένοις" 
ἑκάτερος γὰρ αὐτῶν πεντάκις ὑπάτευσεν. ᾿4λλὰ Μάρ- 
κελλον μὲν ὑπατεύοντα τὸ πέμπτον ἐνέδρᾳ περιβαλὼν 35 
ἔχτεινε, Φαβίῳ δὲ πᾶσαν ἀπάτην καὶ διάπειραν ἐπάγων 
πολλάκις οὐδὲν ἐπέραινε, πλὴν ἅπαξ ὀλίγου παρακρου-- 
σάμενος ἔσφηλε τὸν ἄνδρα. Συνϑεὶς γὰρ ἐπιστολὰς πα- 
ρὰ τῶν ἐν “Μεταποντίῳ δυνατῶν καὶ πρώτων ἔπεμψε 

πρὸς τὸν Φάβιον, ὡς τῆς πόλεως ἐνδοϑησομένης δἰ 30 
παραγένοιτο, καὶ τῶν τοῦτο πραττόντων ἐκεῖνον ἐλϑεῖν 
καὶ φανῆναι πλησίον ἀναμενόντων. Ταῦτ᾽ ἐκίνησε τὸν 
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Φάβιον τὰ γράμματα, καὶ λαβὼν μέρος τι τῆς στρατιᾶς 
ἔμελλεν ὁρμήσειν διὰ νυκτός - εἶτα χρησάμενος ὄρνισιν 
οὐκ αἰσίοις ἀπετράπη, καὶ μετὰ μικρὸν ἐπεγνώσθη τὰ 
γράμματα πρὸς αὐτὸν vx ᾿ἀννίβου δόλῳ συντεϑέντα 

5 κἀκεῖνος ἐνεδρεύων αὐτὸν ὑπὸ τὴν πόλιν. ᾿Δ4λλὰ ταῦτα 
μὲν &v τις εὐνοίᾳ ϑεῶν ἀναϑείη. 

ΧΧ. Τὰς δ᾽ ἀποστάσεις τῶν πόλεων καὶ τὰ κινήματα 
τῶν συμμάχων ὁ Φάβιος μᾶλλον ᾧετο δεῖν ἠπίως ὁμι-- 
λοῦντα καὶ πράως ἀνείργειν καὶ δυσωπεῖν, μὴ πᾶσαν 

τοὑπόνοιαν ἐλέγχοντα καὶ χαλεπὸν ὄντα παντάπασι τοῖς 

ὑπόπτοις. Δέγεται γὰρ, ὅτι στρατιώτην ἄνδρα Μάρσον, 
ἀνδρείᾳ καὶ γένει τῶν συμμάχων πρῶτον, αἰσϑόμενος 
διειλεγμένον τισὶ τῶν ἐν τῷ στρατοπέδῳ περὶ ἀποστά-- 
σεως οὐ διηρέϑισεν, ἀλλ ὁμολογήσας ἠμελῆσϑαι. παρ᾽ 

15 15 ἀξίαν αὐτόν, νῦν μὲν ἔφη τους ἡγεμόνας αἰτιᾶσϑαι πρὸς 
χάριν μᾶλλον ἢ πρὸς ἀρετὴν τὰς τιμὰς νέμοντας, ὕστε-- 

ρον δ᾽ ἐκεῖνον αἰτιάσεσϑαι μὴ φράξοντα μηδ᾽ ἐντυγχά- 
vovra πρὸς αὐτόν, εἴτου δέοιτο. Καὶ ταῦτ᾽ εἰπὼν ἵππον 
τε πολεμιστὴν ἐδωρήσατο καὶ τοῖς ἄλλοις ἀριστείοις ἐχό-- 

20ὅμησεν, ὥστε πιστότατον ἐξ ἐκείνου καὶ προϑυμότατον 
εἶναι τὸν ἄνδρα. “1εινὸν γὰρ ἡγεῖτο τοὺς μὲν ἱππικοὺς 
καὶ κυνηγετικοὺς ἐπιμελείᾳ καὶ συνηϑείᾳ καὶ τροφῇ 
μᾶλλον ἢ μάστιξι καὶ κλοιοῖς τὴν χαλεπότητα τῶν ξῴων 
καὶ τὸ ϑυμούμενον καὶ τὸ δυσκολαῖνον ἐξαιρεῖν, τὸν δ᾽ 

» ἀνθρώπων ἄρχοντα μὴ τὸ πλεῖστον ἐν χάριτι καὶ πρᾳό- 
τητι τῆς ἐπανορϑώσεως τίϑεσθαι, σχληρότερον δὲ προσ- 
φέρεσϑαι καὶ βιαιότερον ἥπερ οἵ γεωργοῦντες ἐρινεοῖς 
καὶ ἀχράσι καὶ κοτένοις προσφέρονται, τὰ μὲν εἰς ἐλαίας, 
τὰ δ᾽ εἰς & ἀπίους, τὰ δ᾽ εἰς συκᾶς ἐξημεροῦντες καὶ τιϑα- 

β0σδεύοντες. Ἕτερον τοίνυν τῷ γένει “ευκανὸν ἄνδρα 

προσήγγειλαν οὗ λοχαγοὶ δεμβόμενον ἀπὸ τοῦ “στρατο- 

πέδου καὶ τὴν τάξιν ἐκλείποντα πολλάκις. Ὁ δ᾽ ἠρώτησε, 
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τἄλλα ποῖόν τινα τὸν ἄνϑρωπον εἰδεῖεν ὄντα. Μαρτυ- 
ρούντων δὲ πάντων, ὅτι ῥαδίως ἕτερος οὐκ εἴη στρα- 
τιώτης τοιοῦτος, ἅμα T αὐτοῦ τινας ἀνδραγαϑίας ἐπι-- 
φανεῖς καὶ πράξεις λεγόντων, αἰτίαν τῆς ἀταξίας ξητῶν 
εὗρεν ἔρωτι παιδίσκης κατεχόμενον τὸν ἄνδρα καὶ κιν--ὖ 
δυνεύοντα μακρὰς ὁδοὺς ἑκάστοτε φοιτῶντα πρὸς ἐκεί-- 
νὴν ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου. Πέμψας οὖν τινας ἀγνοοῦν-- 
τος αὐτοῦ καὶ συλλαβὼν τὸ γύναιον ἔκρυψεν ἐν τῇ σκη- 
vij καὶ καλέσας τὸν Δευκανὸν ἰδίᾳ πρὸς «vov ,,Ov 
λέληθας“ ἔφη. παρὰ τὰ Ῥωμαίων πάτρια καὶ τοὺς vo- 10 
μους ἀπονυκτερεύων τοῦ στρατοπέδου πολλάκις- ἀλλ᾽ 

οὐδὲ χρηστὸς ὧν πρότερον ἐλελήϑεις. Τὰ μὲν οὖν ἡμαρ-- 
τημένα σοι λελύσϑω τοῖς ἠνδραγαϑημένοις, τὸ δὲ λοιπὸν ᾿ 
ἐφ᾽ ἑτέρῳ ποιήσομαι τὴν φρουράν.“ Θαυμάξοντος δὲ 
τοῦ στρατιώτου προαγαγὼν τὴν ἄνθρωπον ἐνεχείρισεν 15 
αὐτῷ καὶ εἶπεν ., Αὕτη μὲν ἐγγυᾶταί σε μενεῖν ἐν τῷ 
στρατοπέδῳ us9' ἡμῶν: σὺ δ᾽ ἔργῳ δείξεις, εἰ μὴ óc 
ἄλλην τινὰ μοχϑηρίαν ἀπέλειπες, ὁ δ᾽ ἔρως καὶ αὕτη 

πρόφασις ἦν λεγομένη.“ Ταῦτα μὲν περὶ τούτων ἵστο-- 

ροῦσι. 20 

ΧΧΙ. Τὴν δὲ Ταραντίνων πόλιν ἔσχεν ἑαλωκυῖαν ἐκ 
προδοσίας τὸν τρόπον τοῦτον. Ἐστρατεύετο παρ᾽ αὐτῷ 
νεανίας Ταραντῖνος ἔχων ἀδελφὴν πιστῶς πάνυ καὶ φι-- 

λοστόργως διακειμένην πρὸς αὐτόν. Ἤρα δὲ ταύτης 
ἀνὴρ Βρέττιος τῶν τεταγμένων ὑπ᾽ Avvífov τὴν πόλινϑδ 
φρουρεῖν ἐφ᾽ ἡγεμονίας. Τοῦτο πράξεως ἐλπίδα τῷ Τα- 
ραντένῳ παρέσχε, καὶ τοῦ Φαβίου συνειδότος εἰς τὴν πό- 
λιν ἀφείϑη. λόγῳ δ᾽ ἀποδεδράκει πρὸς τὴν ἀδελφὴν εἰς 
Τάραντα. A( μὲν οὖν πρῶται τῶν ἡμερῶν ἦσαν, καὶ xo9* 
ἑαυτὸν ὁ Βρέττιος ἀνεπαύετο, λανϑάνειν τὸν ἀδελφὸν 80 
οἰομένης ἐκείνης. Ἔπειτα λέγει πρὸς αὐτὴν 0 νεανίας 
Καὶ μὴν ἐκεῖ λόγος ἐφοίτα πολὺς ἀνδρί σε τῶν δυνατῶν 
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καὶ μεγάλων συνεῖναι. Τίς οὗτός ἐστιν; εἰ γὰρ εὐδόκι-- 
μός τις, ὥς φασιν, ἀρετῇ καὶ λαμπρὸς, ἐλάχιστα φρον-- 
τίξει γένους ὁ πάντα συμμιγνὺς πόλεμος: αἰσχρὸν δὲ 
μετ᾽ ἀνάγκης οὐδέν, ἀλλ᾽ εὐτυχία τις ἐν καιρῷ τὸ δίκαιον 

8 ἀσϑενὲς ἔχοντι πραᾳοτάτῳ χρήσασθαι τῷ βιαξομένῳ."“ 
Ἐκ τούτου μεταπέμπεται μὲν ἡ γυνὴ τὸν Βρέττιον καὶ 
γνωρίζει τὸν ἀδελφὸν αὐτῷ" ταχὺ δὲ συμπράττων τὴν 
ἐπιϑυμίαν ἐκεῖνος καὶ μᾶλλον ἢ πρότερον εὔνουν καὶ 
χειροήϑη τῷ βαρβάρῳ παρέχειν δοκῶν τὴν ἀδελφήν, ἔσχε 

ιοπιστῶς. ὥστε μὴ χαλεπῶς ἐρῶντος ἀνθρώπου μισϑοφό-- 

ρου μεταστῆσαι διάνοιαν ἐπ᾽ ἐλπίσι δωρεῶν μεγάλων, 
ἃς ἐπηγγέλλετο παρέξειν αὐτῷ τὸν Φάβιον. Ταῦτα μὲν 
οὖν οἵ πλεῖστοι γράφουσι περὶ τούτων ἔνιοι δὲ τὴν ἄν-- 
ϑρῶπον, v9 ἧς ὃ Βφέττιος μετήχϑη, φασὶν ov Taoav- 

15 τένην, ἀλλὰ Βρεττίαν τὸ γένος οὖσαν, τῷ δὲ Φαβίῳ 
παλλακευομένην, ὡς ἤσϑετο πολίτην xd; γνώριμον ὄντα 
τὸν τῶν Βρεττίων ἄρχοντα, τῷ τε Φαβίῳ φράσαι καὶ 
συνελϑοῦσαν εἰς λόγους ὑπὸ τὸ τεῖχος ἐκπεῖσαι καὶ κατ-- 
εργάσασϑαι τὸν ἄνϑρωπον. 

230  XXIL Πραττομένων δὲ τούτων 0 Φάβιος περισπάσαι 
τὸν ᾿άννίβαν veyvátov ἐπέστειλε τοῖς ἐν Ῥηγίῳ στρα- 
τιώταις τὴν Βρεττίαν καταδραμεῖν καὶ Καυλωνίαν ἐξε-- ]1 
λεῖν κατὰ κράτος στρατοπεδεύσαντας ὀκτακισχιλίους 

ὕντας, αὐτομόλους δὲ τοὺς πολλοὺς xal τῶν ἐκ Σικελίας 
95 ὑπὸ Μαρκέλλου κεκομισμένων ἀτίμων τοὺς ἀχρηστο-- 

τάτους καὶ uev ἐλαχίστης τῇ πόλει λύπης καὶ βλάβης 
ἀπολουμένους. Ἤλπιξε γὰρ τούτους προέμενος τῷ Av- 
νίβᾳ καὶ δελεάσας ἀπάξειν αὐτὸν ἀπὸ τοῦ Τάραντος" 
ὃ καὶ συνέβαινεν. Εὐϑὺς γὰρ ἐκεῖ διώκων ὁ ᾿ἀννίβας 

30 ἐρρύη μετα τῆς δυνάμεως. Ἡμέρᾳ δ᾽ ἕκτῃ τοὺς Ταραν-- 
τίνους τοῦ Φαβίου περιστρατοπεδεύσαντος, ὁ προδιει-- 
λεγμένος τῷ Βρεττίῳ μετὰ τῆς ἀδελφῆς νεανίσκος ἧκε 
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νύκτωρ πρὸς αὐτόν͵ εἰδὸς ἀκριβῶς καὶ καϑεωρακὼς τὸν 
τόπον. ἐφ᾽ οὗ παραφυλάττων ὁ Βρέττιος ἔμελλεν ἐνδώ-- 
σειν καὶ παρήσειν τοῖς προσβάλλουσιν. Οὐ μὴν ἁπλῶς 
γε τῆς προδοσίας ἐξήρτησεν ὁ Φάβιος τὴν πρᾶξιν, ἀλλ 
αὐτὸς μὲν ἐκεῖσε παρελϑὼν ἡσυχίαν ἦγεν. ἡ δ᾽ ἄλλη δ 
στρατιὰ προσέβαλλε τοῖς τείχεσιν ἔκ τε γῆς καὶ ϑαλάττης 
ἅμα, ποιοῦσα πολλὴν κραυγὴν καὶ ϑόρυβον, ἄχρι οὗ τῶν 
πλείστων Ταραντίνου ἐκεῖ βοηϑούντων καὶ συμφερο-- 
μένων τοῖς τειχομαχοῦσιν ἐσήμηνε τῷ Φαβίῳ τὸν καιρὸν 
ὁ Βρέττιος, καὶ διὰ κλιμάκων ἀναβὰς ἐκράτησε τῆς πό-10 
Aeg. Ἐνταῦϑα μέντοι δοκεῖ φιλοτιμίας ἥττων γενέσθαι" 
τοὺς γὰρ Βρεττίους πρώτους ἀποσφάττειν ἐκέλευσεν, 
ὡς μὴ προδοσίᾳ τὴν πόλιν ἔχων φανερὸς γένοιτο. Καὶ 
ταύτης τε διήμαρτε τῆς δόξης καὶ διαβολὴν ἀπιστίας 
προσέλαβε καὶ ὠμότητος. ᾿4πέϑανον δὲ πολλοὶ καὶ τῶν 15 

Ταραντίνων" οἱ δὲ πραϑέντες ἐγένοντο τρισμύριοι. καὶ 
τὴν πόλιν ἡ στρατιὰ διήρπασεν ἀνηνέχϑη δ᾽ εἰς τὸ δη- 
μόσιον τρισχίλια τάλαντα. Πάντων δὲ τῶν ἄλλων ἀγο- 
μένων καὶ φερομένων λέγεται τὸν γραμματέα πυϑέσϑαι 
τοῦ Φαβίου περὶ τῶν ϑεῶν τί κελεύει. τὰς γραφὰς οὕτω 30 
προσαγορεύσαντα καὶ τοὺς ἀνδριάντας" τὸν οὖν Φάβιον 
εἰπεῖν" ..4πολείπωμεν τοὺς ϑεοὺς Ταραντίνοις κεχολω-- 

μένους.“ Οὐ μὴν ἀλλὰ τὸν κολοσσὸν τοῦ Ἡρακλέους 
μετακομίσας ἐκ Τάραντος ἔστησεν ἐν Καπιτωλίῳ, καὶ 
πλησίον ἔφιππον εἰκόνα χαλκῆν ἑαυτοῦ, πολὺ Mag- 25 
χέλλου φανεὶς ἀτοπώτερος περὶ ταῦτα, μᾶλλον δ᾽ ὅλως 
ἐκεῖνον ἄνδρα πραότητι καὶ φιλανθρωπίᾳ ϑαυμαστὸν 
ἀποδείξας, ὡς ἐν τοῖς περὶ ἐκείνου γέγραπται. 

XXIII. "4vvíBav δὲ λέγεται διώκοντα τεσσαράκοντα 
μόνοις ἀπολειφϑῆναι σταδίοις, καὶ φανερῶς μὲν εἰπεῖν " 80 
Hv ἄρα καὶ Ῥωμαίοις Avvíflag τις ἕτερος" ἀπεβάλομεν 
γὰρ τὴν Ταραντίνων πόλιν ὥσπερ ἐλάβομεν .,““ ἰδίᾳ δὲ 
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τότε πρῶτον αὐτῷ παραστῆναι πρὸς τοὺς φίλους εἰπεῖν, 
ὡς πάλαι μὲν ἑώρα χαλεπὸν αὐτοῖς, νῦν δ᾽ ἀδύνατον 
κρατεῖν ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων Ἰταλίας. Τοῦτον δεύτε- 
ρον ϑρίαμβον ἐθριάμβευσε λαμπρότερον τοῦ προτέρου 

δ Φάβιος, ὥσπερ ἀϑλητὴς ἀγαϑὸς ἐπαγωνιξόμενος τῷ 
᾿ἀννίβᾳ καὶ ῥᾳδίως ἀπολυύμενος αὐτοῦ τὰς πράξεις, 
ὥσπερ ἅμματα καὶ λαβὰς οὐκέτι τὸν αὐτὸν ἐχούσας τό- 
νον. Ἡ μὲν γὰρ ἀνεῖτο τῆς δυνάμεως αὐτῷ διὰ τρυφὴν 
καὶ πλοῦτον, ἡ δ᾽ ὥσπερ ἐξήμβλυντο καὶ κατατέτριπτο 

l0roig ἀλωφήτοις ἀγῶσιν. Ἦν δὲ Μάρκος Λίβιος. οὗ τὸν 
Τάραντα φρουροῦντος ὁ ̓ ἀννίβας ἀπέστησεν" ὅμως δὲ 
τὴν ἄκραν κατέχων οὐκ ἐξεκρούσϑη καὶ διεφύλαξεν ἄχρι 
τοῦ πάλιν ὑπὸ Ῥωμαίοις γενέσϑαι τοὺς Ταραντίνους. 
Τοῦτον ἦνία Φάβιος τιμώμενος͵ καί ποτε πρὸς τὴν σύγ- 

16 κλητον ὑπὸ φϑό νου καὶ φιλοτιμίας ἐξενεχϑεὶς εἶπεν, ὡς 
οὐ Φάβιος, ἀλλ᾽ αὐτὸς αἴτιος γένοιτο τοῦ τὴν Ταραν- 

τένων ἁλῶναι. Γελάσας οὖν ὁ Φάβιος" ..4ληϑῆ λέγεις": 
εἶπεν ,,8 μὴ γὰρ σὺ τὴν πόλιν ἀπέβαλες, οὐκ ἂν ἐγὼ 
παρέλαβον. 

30 XXIV. Οἱ δὲ᾽ Ῥωμαῖοι τάτ ̓ ἄλλα τῷ Φαβίῳ προσεφέ- 
Qovro λαμπρῶς, καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ Φάβιον ἀνέδειξαν 
ὕπατον. Παραλαβόντος δὲ τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ καὶ διοι-- 18 

κοῦντός τι τῶν πρὸς τὸν πόλεμον ὁ πατήρ, εἴτε διὰ 
γῆρας καὶ ἀσϑένειαν εἴτε διαπειρώμενος τοῦ παιδός, 

25 ἀναβὰς ἐφ᾽ ἵππον προσῇει διὰ τῶν ἐντυγχανόντων καὶ 
περιεστώτων. Ὁ δὲ νεανίας κατιδὸν πόρρωϑεν οὐκ 
ἠνέσχετο, πέμψας δ᾽ ὑπηρέτην ἐκέλευσε καταβῆναι τὸν 
πατέρα καὶ δι αὑτοῦ προσελϑεῖν. εἰ δή τι τυγχάνει τῆς 
ἀρχῆς δεόμενος. Καὶ τοὺς μὲν ἄλλους ἠνίασε τὸ ἐπί- 

80 ταγμα, καὶ σιωπῇ πρὸς τὸν Φάβιον ὡς ἀνάξια πάσχοντα 
τῆς δόξης ἀπέβλεψαν" αὐτὸς δ᾽ ἐκεῖνος ἀποπηδήσας 

κατὰ τάχος, ϑᾶττον ἢ βάδην πρὸς τον υἱὸν ἐπειχϑεὶς καὶ 
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περιβαλὼν καὶ ἀσπασάμενος᾽ ,EU γε": εἶπεν »ὦ παῖ, 

φρονεῖς «oL πράττεις, αἰσϑόμενος τίνων ἄρχεις καὶ πη- 

λίκης μέγεϑος. ἀνείληφας ἀρχῆς. Οὕτω καὶ ἡμεῖς καὶ ot 

πρόγονοι τὴν Ῥώμην ηὐξήσαμεν, ἐν δευτέρῳ καὶ γονεῖς 

καὶ παῖδας ἀεὶ τῶν τῆς πατρίδος καλῶν τυϑέμενοι."“ s 

“έγεται δ᾽ ὡς ἀληϑῶς τοῦ Φαβίου τὸν πρόπαππον ἐν 
δόξῃ καὶ δυνάμει μεγίστῃ Ῥωμαίων γενόμενον πεντάκις 
μὲν αὐτὸν ὑπατεῦσαι καὶ ϑριάμβους ἐκ πολέμων με- 
γίστων ἐπιφανεστάτους καταγαγεῖν. ὑπατεύοντι δ᾽ υἱῷ 
πρεσβευτὴν συνεξελϑεῖν ἐπὶ τὸν πόλεμον, ἐν δὲ τῷ K 
δριάμβῳ τὸν μὲν εἰδελαύνειν ἐπὶ τεϑρίππῳ. τὸν δ᾽ 
ἵππον ἔχοντα μετὰ τῶν ἄλλων ἐπακολουϑεῖν ἀγαλλό- 

μενον. ὅτι τοῦ μὲν υἱοῦ κύριος, τῶν δὲ πολιτῶν μέγι-- 
στος καὶ ὧν καὶ πφοσαγοφευόμενος ὕστερον αὑτὸν τοῦ 
νόμου καὶ τοῦ ἄρχοντος τίϑησιν. ᾿Αλλὰ γὰρ ἐκεῖνος οὐκ 15 

ἀπὸ τούτων μόνον ϑαυμαστὸς ἦν. Τοῦ δὲ Φαβίου τὸν 

υἱὸν ἀποϑανεῖν συνέβη" καὶ τὴν μὲν συμφορὰν ὡς ἀνήρ 
τε φρόνιμος καὶ πατὴρ χρηστὸς ἤνεγκε μετριώτατα, τὸ 
δ᾽ ἐγκώμιον, 0 ταῖς ἐκκομιδαῖς τῶν ἐπιφανῶν οἱ προσή-- 
xovrsg ἐπιτελοῦσιν. αὐτὸς εἶπε καταστὰς ἐν ἀγορᾷ καὶ 30 
γράψας τὸν λόγον ἐξέδωκεν. 

ΧΧΥ. Ἐπεὶ δὲ Σκηπίων Κορνήλιος εἰς Ἰβηρίαν πεμ-- 
φϑεὶς Καρχηδονίους μὲν ἐξήλασε μάχαις πολλαῖς κρα- 
vijGag , ἔϑνη δὲ πάμπολλα καὶ πόλεις μεγάλας καὶ πράγ- 
ματα λαμπρὰ Ῥωμαίοις κτησάμενος εὔνοιαν εἶχε καὶ 95 
δόξαν ἐπανελϑὼν ὅσην ἄλλος οὐδείς, ὕπατος δὲ κατα- 
σταϑεὶς καὶ τὸν δῆμον αἰσϑόμενος μεγάλην ἀπαιτοῦντα 
καὶ προσδεχόμενον πρᾶξιν αὐτοῦ, τὸ μὲν αὐτόϑι συμ-- 
πλέκεσϑαι πρὸς ᾿ἀννίβαν ἀρχαῖον ἡγεῖτο λίαν καὶ πρε-- 
σβυτικόν, αὐτὴν δὲ Καρχηδόνα καὶ Διβύην εὐϑὺς 30 
ἐμπλήσας ὅπλων καὶ στρατευμάτων διενοεῖτο πορϑεῖν 
καὶ τὸν πόλεμον ἐκ τῆς Ἰταλίας ἐκεῖ μεϑιστάναι, καὶ πρὸς 

PLUT. vi. I. 24 
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τοῦτο παντὶ τῷ 9vug συνεξώρμα τὸν δῆμον, ἐνταῦϑα 
δὴ Φάβιος ἐπὶ πᾶν δέους ἄγων τὴν πόλιν, ὡς ὑπ᾿ ἀνδρὸς 
ἀνοήτου καὶ νέου φερομένην εἰς τὸν ἔσχατον καὶ μέ- 
γιστον κίνδυνον, οὔτε λόγου φειδόμενος οὔτ᾽ ἔργου 

6 δοκοῦντος ἀποτρέψειν τοὺς πολίτας τὴν μὲν βουλὴν 
ἔπεισε, τῷ δὲ δήμῳ διὰ φϑόνον ἐδόκει τοῦ Σκηπίωνος 
εὐημεροῦντος ἐπιλαμβάνεσϑαι καὶ δεδιέναι, μή τι μέγα 
καὶ λαμπρὸν ἐξεργασαμένου καὶ τὸν πόλεμον ἢ παντά--: 
πασιν ἀνελόντος ἢ τῆς Ἰταλίας ἐκβαλόντος αὐτὸς ἀργὸς 

10 «vij καὶ μαλακὸς ἐν τοσούτῳ χρόνῳ [μὴ *] διαπεπολ 
μηκώς. Ἔοικε δ᾽ ὁρμῆσαι μὲν ἐξ ἀρχῆς ὃ Φάβιος πρὸς 
τὸ ἀντιλέγειν ὑπὸ πολλῆς ἀσφαλείας καὶ προνοίας, μέγαν 
ὄντα δεδιὼς τὸν κίνδυνον, ἐντεῖναι δέ πὼς μᾶλλον 

ἑαυτὸν καὶ πορρωτέρω προαχϑῆναι φιλοτιμέᾳ τινὶ καὶ 
15 φιλονεικίᾳ κωλύων τοῦ Σκηπίωνος τὴν αὔξησιν, ὅς γε 

καὶ Κράσσον ἔπειϑε, τὸν συνυπατεύοντα τῷ Σκηπίωνι, 

μὴ παρεῖναι τὴν στρατηγίαν μηδ᾽ ὑπείκειν, ἀλλ᾽ αὐτόν, 
εἰ δόξειεν, ἐπὶ Καρχηδονίους περαιοῦσϑαι, καὶ χρήματα 
δοϑῆναι πρὸς τὸν πόλεμον οὐκ εἴασε. Χρήματα μὲν 

40 οὖν Σχηπίων ἑαυτῷ πορίξειν ἀναγκαζόμενος ἤγειρε 18 
παρὰ τῶν ἐν Τυρρηνίᾳ πόλεων ἰδίᾳ πρὸς αὐτὸν οἰκείως 

διακειμένων καὶ χαριξομένων: Κράσσον δὲ τὰ μὲν ἡ 
φύσις οὐκ ὄντα φιλόνεικον, ἀλλὰ πρᾷον, οἴκοι κατεῖχε, 
τὰ δὲ καὶ νόμος ϑεῖος ἱερωσύνην ἔχοντα τὴν μεγίστην. 

935 — XXVI. ““9ις οὖν καϑ᾽ ἑτέραν ὁδὸν ἀπαντῶν ὁ Φά- 
βιος τῷ Σκηπίωνι κατεκώλυε τοὺς ὁρμωμένους αὐτῷ 
συστρατεύεσθαι τῶν νέων καὶ κατεῖχεν, ἔν τε ταῖς βου-- 
λαῖς καὶ ταῖς ἐκκλησίαις βοῶν, ὡς οὐκ αὐτὸς ᾿ἀννίβαν 
ἀποδιδράσκοι μόνος ὁ Σκηπίων. ἀλλὰ καὶ τὴν ὑπόλοι-- 

30πον ἐχπλέοι λαβὼν δύναμιν ἐκ τῆς Ἰταλίας, δημαγωγῶν 
ἐλπίσι τοὺς νέους καὶ ἀναπείϑων. ἀπολιπεῖν γονέας καὶ 
γυναῖκας καὶ πόλιν, ἧς ἐν ϑύραις ἐπικρατῶν καὶ ἀήτ-- 
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vqvog ὁ πολέμιος κάϑηται. Καὶ μέντοι ταῦτα λέγων 
ἐφόβησε τοὺς Ῥωμαίους, καὶ μόνοις αὐτὸν ἐψηφίσαντο 
χρῆσϑαι τοῖς ἐν Σικελίᾳ στρατεύμασι καὶ τῶν ἐν Ἰβηρέᾳ 
γεγονότων sv αὐτοῦ τριακοσίους ἄγειν, οἷς ἐχρῆτο 
πιστοῖς. Ταῦτα μὲν οὖν ἐδόκει πολιτεύεσϑαι πρὸς τὴν 5 
ἑαυτοῦ φύσιν ὁ Φάβιος. Ἐπεὶ δὲ Σκηπίωνος εἰς Διβύην 
διαβάντος εὐθὺς ἔργα ϑαυμαστὰ καὶ πράξεις ὑπερή-- 
φανοι τὸ μέγεϑος καὶ τὸ κάλλος εἰς Ῥώμην ἀπηγγέλλοντο, 
καὶ μαρτυροῦντα ταῖς φήμαις εἵπετο λάφυρα πολλὰ καὶ 
βασιλεὺς ὁ Νομάδων αἰχμάλωτος, καὶ δύο στρατοπέδων 19 
ὑφ᾽ ἕνα καιρὸν ἐμπρήσεις καὶ φϑορὰ πολλῶν μὲν ἀν-- 
ϑρώπων. πολλῶν δ᾽ ὅπλων καὶ ἵππων ἐν αὐτοῖς συγ- 
κατακεκαυμένων, καὶ πρεσβεῖαι πρὸς ᾿ἀννίβαν ἐπέμ-- 
zovro παρὰ Καρχηδονίων καλούντων καὶ δεομένων 
ἐάσαντα τὰς ἀτελεῖς ἐκείνας ἐλπίδας οἴκαδε βοηϑεῖν. ἐν 15 

δὲ Ῥώμῃ πάντων ἐχόντων τὸν Σκηπίωνα διὰ στόματος 
ἐπὶ τοῖς κατορθώμασι Φάβιος ἠξίου πέμπεσϑαι Σκη- 
πίωνι διάδοχον, ἄλλην μὲν οὐκ ἔχων πρόφασιν. εἰπὼν 
δὲ τὸ μνημονευόμενον, ὡς ἐπισφαλές ἐστι πιστεύειν 
ἀνδρὸς ἑνὸς τύχῃ τηλικαῦτα πράγματα, χαλεπὸν γὰρ ἀεὶ 20 
εὐτυχεῖν τὸν αὐτον, οὕτω προσέκρουσεν ἤδη πολλοῖς, 
ὡς δύσκολος ἀνὴρ καὶ βάσκανος ἢ πάμπαν ὑπὸ γήρως 
ἄτολμος γεγονὼς καὶ δύσελπις, περαιτέρω τε τοῦ μετρίου 
κατατεϑαμβημένος τὸν ᾿ἀννίβαν. Οὐδὲ yàg ἐκπλεύ-- 
σαντος αὐτοῦ μετὰ τῶν δυνάμεων ἐξ Ἰταλίας εἴασε τὸ 95 

χαῖρον καὶ τεϑαρρηπκὸς τῶν πολιτῶν ἀϑόρυβον καὶ βέ- 
βαιον, ἀλλὰ τότε δὴ μάλιστα τὰ πράγματα τῇ πόλει 
ϑεούσῃ παρὰ τὸν ἔσχατον κίνδυνον ἐπισφαλῶς ἔχειν 
ἔλεγε: βαρύτερον γὰρ ἐν Αιβύῃ πρὸ Καρχηδόνος αὐτοῖς 
Avvíav ἐμπεσεῖσϑαι καὶ στρατὸν ἀπαντήσειν Σκηπίωνι 80 

πολλῶν ἔτι ϑερμὸν αὐτοκρατόρων αἵματι καὶ δικτατό--: 
, Li - ΄ 

ρῶν καὶ ὑπάτων: ὥστε τὴν πόλιν αὖϑις ὑπὸ τῶν λόγων 
248 
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τούτων ἀναταράττεσϑαι καὶ τοῦ πολέμου μεϑεστῶτος 
εἰς Διβύην ἐγγυτέρω τῆς Ῥώμης οἴεσθαι γεγονέναι τὸν 
φόβον. 

XXVIL ᾿4λλὰ Σκηπίων μὲν οὐ μετὰ πολὺν χρόνον 
5&UrOv τενυικήσας μάχῃ κατὰ κράτος Avvífar καὶ κατα- 
βαλὼν τὸ φρόνημα καὶ καταπατήσας τῆς Καρχηδόνος 
ὑποπεσούσης ἀπέδωκε μείζονα χαρὰν ἁπάσης ἐλπίδος 
τοῖς πολίταις, καὶ τὴν ἡγεμονίαν ὡς ἀληϑῶς | 

Πολλῷ σάλῳ σεισϑεῖσαν ὥρϑωσεν πάλιν" 
10 Φάβιος δὲ Μάξιμος οὐ διήρχεσε τῷ βίῳ πρὸς τὸ τοῦ πο- 

λέμου τέλος, οὐδ᾿ ἤκουσεν ᾿ἀννίβαν ἡττημένον, οὐδὲ τὴν 
μεγάλην καὶ βέβαιον εὐτυχίαν τῆς πατρίδος ἐπεῖδεν, 
ἀλλὰ περὶ ὃν χρόνον ᾿Αννίβας ἀπῆρεν ἐξ Ἰταλίας νόσῳ 
καμὼν ἐτελεύτησεν. Ἐπαμεινώνδαν μὲν οὖν Θηβαῖοι 

15 δημοσία διὰ πενίαν, ἣν ἀπέλιπεν ὁ ἀνήρ, ἔϑαψαν- οὐδὲν 
γὰρ οἴκοι τελευτήσαντος εὑρεϑῆναι πλὴν ὀβελίσκον 
σιδηροῦν λέγουσι" Φάβιον δὲ Ῥωμαῖοι δημοσίᾳ μὲν οὐκ |t 
ἐκήδευσαν, ἐδίᾳ δ᾽ ἑκάστου τὸ σμικρότατον αὐτῷ τῶν 
νομισμάτων ἐπενεγκόντος, οὐχ ὡς δι’ ἔνδειαν προσαρ- 

Βοκούντων, ἀλλ᾽ ὡς πατέρα τοῦ δήμου ϑάπτοντος, ἔσχε 
τιμὴν καὶ δύξαν 0 ϑάνατος αὐτοῦ τῷ βίῳ πρέπουσαν. 

[ITEPIKAEOTZ ΚΑῚ ΦΑΒΙΟΥ MAEIMOT 
ZTTKPIZIZ] 

l. Οἱ μὲν ovv βίοι τῶν ἀνδρῶν τοιαύτην ἔχουσιν 
ἱστορίαν. Ἐπεὶ δὲ καὶ πολιτικῆς καὶ πολεμικῆς ἀρετῆς 
πολλὰ καὶ καλὰ παραδείγματα καταλελοίπασιν ἀμφό- 

ϑοτέροι, φέρε τῶν πολεμικῶν ἐκεῖνο πρῶτον λάβωμεν, 

ὅτι Περικλῆς μὲν ὦ ἄριστα πράττοντι τῷ δήμῳ καὶ μεγέστῳ 
καϑ᾽ αὑτὸν ὄντι καὶ μάλιστα πρὸς δύναμιν ἀκμάξοντι 
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χρώμενος ὑπὸ κοινῆς ἂν δόξειεν εὐτυχίας xal ῥώμης 
πραγμάτων ἀσφαλὴς διαγενέσϑαι καὶ ἄπταιστος, αἵ δὲ 
Φαβίου πράξεις ἐν αἰσχίστοις καὶ δυσποτμοτάτοις και-- 
ροῖς ἀναδεξαμένου τὴν πόλιν οὐκ ém ἀγαϑοῖς ἀσφαλῆ 
διετήρησαν, ἀλλ᾽ ἐκ κακῶν εἰς βελτίω μετέστησαν. Καὶ δ 
Περικλεῖ μὲν αἵ Κίμωνος εὐπραξίαι καὶ τὰ Μυρωνίδου 
καὶ τὰ Δεωκράτους τρόπαια καὶ πολλὰ καὶ μεγάλα Τολ-- 
μίδης κατορϑῶν ἐνεορτάσαι μᾶλλον καὶ ἐμπανηγυρίσαι 
στρατηγοῦντι τὴν πόλιν ἢ κτήσασϑαι πολέμῳ καὶ φυ- 
λάξαι παρέδωκαν" Φάβιος δ᾽ ὁρῶν πολλὰς μὲν φυγὰς 10 
καὶ ἥττας, πολλοὺς δὲ ϑανάτους καὶ σφαγὰς αὐτοκρα- 
τόρων καὶ στρατηγῶν, λίμνας δὲ καὶ πεδία καὶ δρυμοὺς 
νεχρῶν στρατοπέδων πλήϑοντας,. αἵματι δὲ καὶ φόνῳ 
ποταμοὺς ἄχρι ϑαλάττης ῥέοντας, ἐν τῷ καϑ᾽ ἑαυτὸν 
ὁρμωμένῳ καὶ βεβηκότι τὴν πόλιν ἀντιλαμβανόμενος 15 

χαὶ ὑπερείδων οὐκ εἴασε τοῖς ἐκείνων ὑποφεφομένην͵ 
πταίσμασι τελέως ἐκχυϑῆναι. Καίτοι δόξειεν ἂν οὐχ 
οὕτω χαλεπὸν εἷναι πόλιν ἐν συμφοραῖς μεταχειρίσα- 
σϑαι ταπεινὴν καὶ τοῦ φρονοῦντος ὑπ᾽ ἀνάγκης κατή-- 
κοον γενομένην, ὡς δι’ εὐτυχίαν ἐπῃρμένῳ καὶ σπαρ--30 
γῶντι τῷ δήμῳ χαλινὸν ἐμβαλεῖν ὕβρεως καὶ ϑρασύτη-- 
τος" ᾧ δὴ μάλιστα φαίνεται τρόπῳ Περικλῆς “ϑηναίων 
περιγενόμενος. ᾿4λλὰ τῶν Ῥωμαίοις συμπεσόντων τότε 
κακῶν τὸ μέγεϑος καὶ τὸ πλῆϑος ἰσχυρόν τινα γνώμην 
καὶ μέγαν ἔδειξεν ἄνδρα τὸν μὴ συγχυϑέντα μηδὲ προέ- 36 
μενον τοὺς αὑτοῦ λογισμούς. 

H. Καὶ Σάμῳ μὲν ὑπὸ Περικλέους ἁλούσῃ τὴν Τά- 
ραντὸος ἔστι κατάληψιν ἀντιϑεῖναι, καὶ νὴ Zt Εὐβοίᾳ 
τὰς περὶ Καμπανίαν πόλεις" ἐπεὶ αὐτήν γε Καπύην οἵ 
περὶ Φούλβιον καὶ "άππιον ὕπατοι κατέσχον. Ἔκ δὲϑ80 
παρατάξεως Φάβιος οὐ φαίνεται μάχῃ νενικηκὼς πλὴν 
ἀφ᾽ ἧς τὸν πρότερον εἰσήλασε ϑρίαμβον, Περικλῆς δ᾽ 
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ἐννέα τρόπαια κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλατταν ἔστησεν ἀπὴ 
τῶν πολεμίων. Οὐ μὴν λέγεται τοιαύτη πρᾶξις Περι- 
κλέους. οἵαν ἔπραξε Φάβιος Μινούκιον ἐξαρπάσας Av- 
νίβου καὶ διασώσας ἐντελὲς στρατόπεδον Ῥωμαίων" 

δ καλὸν γὰρ τὸ ἔργον καὶ κοινὸν ἀνδρείας ὁμοῦ καὶ φρο-- 
νήσεως καὶ χφηστότητος᾽ ὥσπερ αὖ πάλιν οὐδὲ σφάλμα 
λέγεται Περικλέους. οἷον ἐσφάλη Φάβιος διὰ τῶν βοῶν 
καταστρατηγηϑεὶς ὑ vz Avvíifov, λαβὼν uiv αὐτομάτως 

. καὶ κατὰ τύχην ὑπελϑόντα τοῖς στενοῖς τὸν πολέμιον, 

10 προέμενος ὃὲ νυκτὸς λαϑόντα καὶ μεϑ᾽ ἡμέραν βιασά-- 
μενον καὶ φϑάσαντα μέλλοντος καὶ κρατήσαντα συλλα- 
βόντος. Εἰ δὲ δεῖ μὴ μόνον χρῆσϑαι τοῖς παροῦσιν, 
ἀλλὰ καὶ τεκμαίρεσϑαι περὶ τοῦ μέλλοντος ὀρϑῶς τὸν 
ἀγαϑὸν στρατηγόν, ᾿4ϑηναίοις μὲν ὡς Περικλῆς προέγνω 

15 καὶ προεῖπεν ἐτελεύτησεν ὃ πόλεμος- πολυπραγμονοῦν- 
veg γὰρ ἀπώλεσαν τὴν δύναμιν Ῥωμαῖοι δὲ παρὰ τοὺς 
Φαβίου λογισμοὺς ἐκπέμψαντες ἐπὶ Καρχηδονίους Σίκη- 
πίωνα πάντων ἐκράτησαν, οὐ τύχῃ, σοφίᾳ δὲ τοῦ στρα- 
τηγοῦ καὶ ἀνδρείᾳ κατὰ χράτος νικήσαντος τοὺς πολε-- 

Ἰομίους. Ὥστε τῷ μὲν τὰ πταίσματα τῆς πατρίδος μαρτυ-- 1 
Qélv , ὅτι καλῶς ἔγνω, τὸν δὲ ὑπὸ τῶν κατορϑωμάτων 
ἐλέγχεσϑαι τοῦ παντὸς ἐσφαλμένον. Ἴση δ᾽ ἁμαρτία 
στρατηγοῦ κακῷ περιπεσεῖν μὴ προσδοκήσαντα καὶ 
κατορϑώματος καιρὸν ἀπιστία προέσϑαι. Μία γὰρ, ὡς 

25 ἔοικεν, ἀπειρία καὶ ϑράσος γεννᾷ καὶ ϑάρσος ἀφαιρεῖται. 
Ταῦτα περὶ τῶν πολεμικῶν. 

ΠΙ. Τῆς δὲ πολιτείας μέγα μὲν ἔγκλημα τοῦ Περικλέ- 
ovg ὁ πόλεμος. Λέγεται γὰρ ἐπακτὸς ὑπ᾽ ἐκείνου γενέ- 
σϑαι Λακεδαιμονίοις ἐρίσαντος μὴ ἐνδοῦναι. “Ιοκῶ δὲ 

80 μηδ᾽ ἂν Φάβιον Μάξιμον ἐνδοῦναί τι Καρχηδονίοις, 
ἀλλ᾽ εὐγενῶς ὑποστῆναι τὸν ὑπὲρ τῆς ἡγεμονίας κίν- 
δυνον. Ἡ μέντοι πρὸς Μινούκιον ἐπιείκεια τοῦ Φαβίου 
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καὶ πραότης ἐλέγχει τὸν πρὸς Κίμωνα καὶ Θουκυδίδην 
στασιασμόν, ἄνδρας ἀγαϑοὺς καὶ ἀριστοκρατικοὺς εἰς 
φυγὴν ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ τοὔστρακον ἐχπεσόντας. AÀM ἥ 
γε δύναμις μείξων ἡ τοῦ Περικλέους καὶ τὸ κράτος. 
Ὅϑεν οὐδ᾽ ἄλλον εἴασεν ἐνδυστυχῆσαι τῇ πόλει κακῶς 5 
βουλευσάμενον στρατηγόν, ἀλλ᾽ ἢ μόνος αὐτὸν éxgv- 
γὼν Τολμέδης καὶ διωσάμενος βία προσέπταισε Βοιω- 
τοῖς οἱ δ᾽ ἄλλοι προσετίϑεντο καὶ κατεκοσμοῦντο πάν-- 
τες εἰς τὴν ἐκείνου γνώμην ὑπὸ μεγέϑους αὐτοῦ τῆς 
δυνάμεως. Φάβιος δὲ τὸ xa9' αὑτὸν ἀσφαλὴς ὧν καὶ τὸ 
ἀναμάρτητος τῷ πρὸς τὸ κωλύειν ἑτέρους ἀδυνάτῳ 
φαίνεται λειπόμενος. Οὐ γὰρ ἂν τοσαύταις συμφοραῖς 
ἐχρήσαντο Ῥωμαῖοι Φαβίου παρ᾽ αὐτοῖς ὅσον ᾿4ϑήνησι 
Περικλέους δυνηϑέντος. Καὶ μὴν τήν ys πρὸς χρήματα 
μεγαλοφροσύνην ὃ μὲν τῷ μηδὲν λαβεῖν παρὰ τῶν δι-- 15 
δόντων, ὁ δὲ τῷ προέσϑαι πολλὰ τοῖς δεομένοις ἐπεδ εί-- 
ξατο; λυσάμενος τοῖς ἰδίοις χρήμασι τοὺς αἰχμαλώτους. 
Πλὴν τούτων μὲν οὐ πολὺς ἣν ἀριϑμός. ἀλλ᾽ ὅσον ἕξ 
τάλαντα: Περικλῆς δ᾽ οὐκ ἂν ἴσως εἴποι τις ὅσα καὶ 

παρὰ συμμάχων καὶ βασιλέων ὠφελεῖσϑαι καὶ ϑεραπεύε-- 20 
σϑαι παρόν, τῆς δυνάμεως διδούσης, ἀδωρότατον 
ἑαυτὸν καὶ καϑαρώτατον ἐφύλαξεν. Ἔργων γε μὴν 
μεγέϑεσι καὶ ναῶν καὶ κατασκευαῖς οἰκοδομημάτων, ἐξ 
ὧν ἐκόσμησεν ὁ ὁ Περικλῆς τὰς ̓ ἀϑήνας, οὐκ ἄξιον ὁμοῦ 

πάντα τὰ πρὸ τῶν Καισάρων φιλοτιμήματα τῆς Ῥώμης 36 
παραβαλεῖν, ἀλλ ἔξοχόν τι πρὸς ἐκεῖνα καὶ ἀσύγκρι- 
τον ἡ τούτων ἔσχε μεγαλουργία καὶ μεγαλοπρέπεια τὸ 

πρωτεῖον. 
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AAKIBIAAHN 

L To 4Axiiádov γένος ἄνωϑεν Εὐῤυδάκην τὸν 
5 Ailavtos ἀρχηγὸν ἔχειν δοκεῖ, πρὸς δὲ μητρὸς ᾿ἀλκμαιῶ- 
νίδης ἦν ἐκ Ζεινόμάχης γεγονὼς τῆς Μεγακλέους. Ὃ δὲ 
πατὴρ αὐτοῦ Κλεινίας ἰδιοστόλῳ ἐριήρει περὶ ᾿ἀῤτὲμέ- 
σιον ἐνδόξως ἐναυμάχηδεν, ὕστερον δὲ Βοιωτοῖς μαχό- 
μένος πέρὶ Κορώνειαν ἀπέϑαν:. Τοῦ δὲ ᾿Δλκιβιάδου 

10 Περικλῆς καὶ ᾿Δῥίῳφ ων οἵ Ξανθίππου, πρόδήχοντὲς 
χατὰ γένος, ἐπετρόπευον. Δέγεται δ᾽ οὐ χακῶς, ὅτι τῇς 
Σωκράτους πρὸς αὐτὸν εὐνοίὰς καὶ φιλανθρωπίας οὐ 
μικρὰ πρὸς δόξαν ἀλέλαυσεν, εἴγε Νικίου μὲν καὶ zhj- 
μόσϑένους καὶ “ἀμάχου καὶ Φορμίωνος Θρασυβούλου 

15 té καὶ Θηρὰμένους, ἐπιφανῶν ἀνδρῶν γενομένων xav 
αὐτόν, οὐδενὸς οὐδ᾽ ἡ μήτηρ ὀνόματος τετύχηκεν. 41-192 
κιβιάδου δὲ καὶ τίτϑην, γένος “άχαιναν, AuixAev 
ὄνομά, καὶ Ζώπυρον παιδαγωγὸν ἴδμεν. ὧν τὸ μὲν 4v- 
τισϑένης, τὸ δὲ Πλάτων ἱστόρηκε. Περὶ μὲν οὖν τοῦ 

$0 χάλλους ᾿Ζλκιβιάδου οὐδὲν laco δεῖ λέγειν. πλὴν ὅτι καὶ 
παῖδα καὶ μειράκιον καὶ ἄνδρα πάσῃ συνανθῆσαν τῇ 
ἡλικίᾳ καὶ ὥρᾳ τοῦ σώματος ἐράσμιον καὶ ἡδὺν παρ- 
ἕόχεν. Οὐ νὰῤ, ὡς Εὐριπίδης ἔλεγε, πάντων τῶν 
καλῶν καὶ τὸ μετόπωρον καλόν ἐόστυν, ἀλλὰ τοῦτο 4λ- 

95 κιβιάδῃ μετ᾽ ὀλίγων ἄλλων δι’ εὐφυΐαν καὶ ἀρετὴν σώ- 
μᾶτος ὑπῆρξε. Τῇ δὲ φωνῇ καὶ τὴν τραυλότητα ἐμπρέ- 
ψαι λέγουσι καὶ τῷ λάλῷ πιϑανότητα παρασχεῖν χάριν 
ἐπιτελοῦσαν. Μέμνηται δὲ καὶ ᾿Δριστοφάνης αὐτοῦ τῆς 
τραυλότητος ἐν οἷς ἐπισκώπτει Θέωρον᾽ 

80 Eiv ᾿Δλκιβιάδης εἶπε πρός us τραυλίσας᾽ 
»0AGg Θέωλον; τὴν κεφαλὴν κόλακος ἔχει." 
ὀρϑῶς γε τοῦν᾽ ᾿Δλκιβιάδης ἐτραύλισε. 
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Καὶ ^ Aogurzog τὸν υἱὸν τοῦ ᾿Αλκιβιάδου σκώπτων " Bo- 
δίξει, φησὶ, διακεχλιδὼς, ϑοιμάτιον ἕλκων, ὅπως ἐμφε- 
θὴς μάλιστα τῷ πατρὶ δόξειεν εἶναι, 

Κλασαυχενεύεταί τὲ καὶ τραυλέξεται. 
Il. Τὸ δ᾽ ἦϑος αὐτοῦ πολλὰς μὲν ὕστερον, ὡς εἰκὸς 5 

ἐν πράγμαόι μεγάλοις καὶ τύχαις πολυτρόποις. ἀνομοιό-- 
τῆτας πρὸς αὑτὸ καὶ μεταβολὰς ἐπεδείξατο. Φύσει δὲ 

πολλῶν ὄντῶν καὶ μεγάλων παϑῶν ἐν αὐτῷ τὸ φιλόνει-- 
xov ἰσχυρότατον ἦν καὶ τὸ φιλόπρωτον, ὡς δῆλόν ἐστι 
τοῖς παιδικοῖς ἀπομνημονεύμασιν. Ἐν μὲν γὰρ τῷ πα-1ὸ 
λαΐειν πιἐξούμενος ὑπὲρ τοῦ μὴ πεσεῖν ἀναγαγὼν πρὸς 
τὸ στόμα τὰ ἅμματα τοῦ πιεξοῦντος οἷος ἣν διαφαγεῦν 
τὰς χεῖρας. ᾿ἀφέντος δὲ τὴν λαβὴν ἐκείνου καὶ εἰπόντος" 
οδάκνεις, à AAx uon, καθάπερ αἱ γυναῖκες ““.. Οὐκ 
ἔγωγε“ εἶπεν ..ἀλλ᾽ ὡς of λέοντες.“ Ἔτι δὲ μικρὸς vit 
ἔπαϊξεν ἀστραγάλοις ἐν τῷ στενωπῷ, τῆς δὲ βολῆς καϑη- 
κούδης εἰς αὐτὸν ἅμαξα φορτίων ἐπήει. Πρῶτον μὲν οὖν 
ἐχέλευε περιμεῖναι τὸν ἄγοντα τὸ ξεῦγος - ὑπέπιπτε γὰρ 
ἡ βολὴ τῇ παρόδῳ τῆς ἁμάξης" μὴ πειϑομένου δὲ δι᾽ 
ἀγροικίαν, ἀλλ᾽ ἐπάγοντος, οἵ μὲν ἄλλοι παῖδες διέσχον, 20 
ὁ δ᾽ ᾿“λκιβιάδης καταβαλὼν ἐπὶ στόμα πρὸ τοῦ ξεύγους 
καὶ παρατείνας ἑαυτὸν ἐκέλευεν οὕτως, εἰ βούλεται, 
διεξελθεῖν, ὥστε τὸν μὲν ἄνθρωπον ἀνακροῦσαι τὸ ξεῦ-- 
yoe ὀπίδω δείσαντα, τοὺς δ᾽ ἰδόντας ἐκπλαγῆναι καὶ 
μετὰ βοῆς συνδραμεῖν πρὸς αὐτόν. Ἐπεὶ δὲ εἰς τὸ μαν-- 25 
ϑάνειν ἧκε, τοῖς μὲν ἄλλοις ὑπήκουε διδασκάλους ἐπιει-- 

κῶς. τὸ δ᾽ αὐλεῖν ἔφευγεν ὡς ἀγεννὲς καὶ ἀνελεύϑερον" 
πλήκτρου μὲν γὰρ καὶ λύρας χρῆσιν οὐδὲν οὔτε σχήμα-- 
tog οὔτε μορφῆς ἐλευϑέρῳ πρεπούσης διαφϑείρειν, αὐ-- 
λοὺς δὲ φυσῶντος ἀνθρώπου στόματι καὶ τοὺς συνήϑεις 80 
ἂν πάνυ μόλις διαγνῶναι τὸ πρόσωπον. Ἔτι δὲ τὴν μὲν 
λύραν τῷ χρωμένῳ συμφϑέγγεσϑαι καὶ συνάδειν, τὸν 
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δ᾽ αὐλὸν ἐπιστομίξειν καὶ ἀποφράττειν ἕκαστον τήν τὲ 
φωνὴν καὶ τὸν λόγον ἀφαιρούμενον. .,.4ὐλείτωσαν οὖν" 
ἔφη ..Θηβαίων παῖδες" οὐ γὰρ ἴσασι διαλέγεσθαι: ἡμῖν 
δὲ τοῖς ᾿4ϑηναίοις, ὡς οἱ πατέρες λέγουσιν, ἀρχηγέτις 

δ᾽ 4ϑηνᾶ καὶ πατρῷος ᾿“πόλλων ἐστίν. ὧν ἡ μὲν ἔρριψε 
τὸν αὐλόν, ὁ δὲ καὶ τὸν αὐλητὴν ἐξέδειρε. * Τοιαῦτα 
παίζων du xai GzovódGov ὁ ̓ Δλκιβιάδης αὑτόν τε τοῦ 
μαϑήματος ἀπέστησε καὶ τοὺς ἄλλους. Ταχὺ γὰρ διῆλθε 
λόγος εἰς τοὺς παῖδας, ὡς εὖ ποιῶν ὁ ̓ Δλκιβιάδης βδε-- 

10 λύττοιτο τὴν αὐλητικὴν καὶ χλευάξοι τοὺς μανθάνοντας. 
Ὅϑεν ἐξέπεσε κομιδῇ τῶν ἐλευϑέρων διατριβῶν καὶ 
προεπηλακίσϑη παντάπασιν ὁ αὐλός. 

HI. Ἐν δὲ ταῖς ᾿ἀντιφῶντος λοιδορίαις γέγραπται, 
ὅτι παῖς ὧν ἐκ τῆς οἰκίας ἀπέδρα πρὸς ΖΙημοχράτη τινὰ 

16 τῶν ἐραστῶν βουλομένου δ᾽ αὐτὸν ἀποκηρύττειν ᾿4ρί- 193 
φρονος, Περικλῆς οὐκ εἴασεν εἰπών" εἰ μὲν τέϑνηκεν, 
ἡμέρᾳ μιᾷ διὰ τὸ κήρυγμα φανεῖσϑαι πρότερον, εἰ δὲ 
σῶς ἐστιν, ἄσωστον αὐτῷ τὸν λοιπὸν βίον ἔσεσϑαι:" καὶ 
ὅτι τῶν ἀκολουϑούντων τινὰ κτείνειεν ἐν τῇ Σιβυρτίου 

20 παλαίστρᾳ ξύλῳ πατάξας. ᾿4λλὰ τούτοις μὲν οὐκ ἄξιον 
ἴσως πιστεύειν, & γε λοιδορεῖσϑαί τις αὐτῷ δι᾽ ἔχϑραν 
ὁμολογῶν εἶπεν. 

IV. Ἤδη δὲ πολλῶν καὶ γενναίων ἀϑροιξομένων καὶ 
περιεπόντων, of μὲν ἄλλοι καταφανεῖς ἦσαν τὴν λαμπρό- 

φότητα τῆς ὥρας ἐκπεπληγμένοι καὶ “ϑεραπεύοντες, ὁ δὲ 
| Σωκράτους ἔρως μέγα μαρτύριον ἦν τῆς ἀρετῆς καὶ εὖ- 

φυΐας τοῦ παιδός, ἣν ἐμφαινομένην τῷ εἴδει καὶ δια- 

λάμπουσαν ἐνορῶν, φοβούμενος δὲ τὸν πλοῦτον καὶ τὸ 
ἀξίωμα καὶ τὸν προκαταλαμβάνοντα κολακείαις καὶ χά- 

ϑορισιν ἀστῶν καὶ ξένων καὶ. συμμάχων ὄχλον, οἷος ἦν 
ἀμύνειν καὶ μὴ περιορᾶν, ὡς φυτὸν ἐν ἄνϑει τὸν οἰκεῖον 
καρπὸν ἀποβάλλον καὶ διαφϑεῖρον. Οὐδένα γὰρ ἡ τύχη 
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περιέσχεν ἔξωϑεν καὶ περιέφραξε τοῖς λεγομένοις &ya- 
ϑοῖς τοσοῦτον, ὥστ᾽ ἄτρωτον ὑπὸ φιλοσοφίας γενέσϑαι 
καὶ λόγοις ἀπρόσιτον παρρησίαν καὶ δηγμὸν ἔχουσιν" 
ὡς ̓ Αλκιβιάδης εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ϑρυπτόμενος καὶ ἀπο- 
κλειόμενος ὑπὸ τῶν πρὸς χάριν ἐξομιλούντων εἰσακοῦύ-- 5 
σαι τοῦ νουϑετοῦντος καὶ παιδεύοντος. ὅμως ὑπ᾽ £U- 
φυΐας ἐγνώρισε Σωκράτη καὶ προσήκατο, διασχὼν τοὺς 
πλουσίους καὶ ἐνδόξους ἐραστάς. Ταχὺ δὲ ποιησάμενος 
συνήϑη καὶ λόγων ἀκούσας οὐχ ἡδονὴν ἄνανδρον ἐρα- 
στοῦ Qqosvovrog οὐδὲ φιλημάτων καὶ ψαύσεως προσαι--1ὸ 
τοῦντος, ἀλλ᾽ ἐλέγχοντος τὸ σαϑρὸν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ 
καὶ πιεξοῦντος τὸν κενὸν καὶ ἀνόητον τῦφον 

Ἕπτηξ᾽ ἀλέκτωρ δοῦλος ὡς κλένας πτερόν. 
Καὶ τὸ μὲν Σωκράτους ἡγήσατο πρᾶγμα τῷ ὄντι ϑεῶν 
ὑπηρεσίαν εἰς νέων ἐπιμέλειαν εἶναι καὶ σωτηρίαν" κα-- 15 
ταφρονῶν δ᾽ αὐτὸς ἑαυτοῦ. ϑαυμάξων δ᾽ ἐκεῖνον, ἀγα-- 
πῶν δὲ τὴν φιλοφροσύνην, αἰσχυνόμενος δὲ τὴν ἀρετήν, 
ἐλάνθανεν εἴδωλον ἔρωτος, ὥς φησιν ὁ Πλάτων, ἀντέ- 
ρῶτα κτώμενος, ὥστε ϑαυμάξειν ἅπαντας ὁρῶντας cU— 
τὸν Σωκράτει μὲν συνδειπνοῦντα καὶ συμπαλαίοντα καὶ 30 
συσκηνοῦντα, τοῖς δ᾽ ἄλλοις ἐρασταῖς χαλεπὸν ὄντα καὶ 
δυσχείρωτον, ἐνίοις δὲ καὶ παντάπασι σοβαρῶς προσφε- 
ρόμενον, ὥσπερ Ανύτῳ τῷ ᾿ἀνϑεμίωνος. Ἐτύγχανε μὲν 
γὰρ ἐρῶν τοῦ ᾿Δλκιβιάδου. ξένους δέτινας ἑστιῶν ἐκάλει 
κἀκεῖνον ἐπὶ τὸ δεῖπνον. Ὁ δὲ τὴν μὲν κλῆσιν ἀπείπατο, 25 
μεϑυσϑεὶς δ᾽ οἴκοι μετὰ τῶν ἑταίρων ἐκώμασε πρὸς τὸν 
"Avvrov, καὶ ταῖς ϑύραις ἐπιστὰς τοῦ ἀνδρῶνος καὶ ϑεα- 
σάμενος ἀργυρῶν ἐκπωμάτων καὶ χρυσῶν πλήρεις τὰς 
τραπέζας, ἐκέλευσε τοὺς παῖδας τὰ ἡμίση λαβόντας οἴκαδε 
κομίζειν πρὸς αὐτόν, εἰσελθεῖν δ᾽ οὐκ ἠξίωσεν, ἀλλὰ 80 
ταῦτα πράξας ἀπῆλϑε. Τῶν οὖν ξένων δυσχεραινόντων 
καὶ λεγόντων. ὡς ὑβριστικῶς καὶ ὑπερηφάνως εἴη τῷ 
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voto κεχρημένος ὁ ̓ Αλκιβιάδης, Ente μὲν οὖν" 
ὃ Ἄνυτος ἔφη »καὶ φιλανϑρώπως" ἃ γὰρ ἐξῆν αὐτῷ λα- 

βεῖν ἅπαντα, τούτων ἡμῖν τὰ μέρη καταλέλοιπεν." 

V. Οὕτω δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐρασταῖς ἐχρῆτο. πλὴν 
5 ἕνα μετοικικὸν ἄνθρωπον, ὥς φασιν, οὐ πολλὰ κεκτη- 
μένον, ἀποδόμενον δὲ πάντα καὶ τὸ συναχϑὲν εἰς ἑκατὸν 
στατῆρας τῷ ᾿Αλκιβιάδῃ προσφέροντα καὶ δεόμενον λα-- 
βεῖν, γελάσας καὶ ἡσϑεὶς ἐκάλεσεν ἐπὶ δεῖπνον. Ἑστιάσας 
δὲ καὶ φιλοφφονηϑεὶς τό τὲ χρυσίον ἀπέδωκεν αὐτῷ καὶ 

10 προσέταξε τῇ ὑστεραίᾳ τοὺς ὠνουμένους τὰ τέλη τὰ δη- 
góc ταῖς τιμαῖς ὑπερβάλλειν ἀντωνούμενον. Παραι-- 

τουμένου δὲ τοῦ ἀνθρώπου διὰ τὸ πολλῶν ταλάντων 
εἶναι τὴν ὠνήν, ἠπείλησε μαστιγώσειν, εἰ μὴ ταῦτα 
πράττοι" καὶ γὰρ ἐτύγχανεν ἐγκαλῶν τι τοῖς τελώναις 194 

15 ἴδιον. Ἕωϑεν οὖν προσελθὼν ὁ μέτοικος εἰς ἀγορὰν 
ἐπέϑηκε τῇ ὠνῇ τάλαντον. Ἐπεὶ δ᾽ o( τελῶναι συστρε-- 
φόμενοι καὶ ἀγανακτοῦντες ἐκέλευον ὀνομάξειν ἐγγυη- 
τήν, ὡς οὐκ ἂν εὑρόντος, ϑορυβουμένου τοῦ ἀνθρώπου 
καὶ ἀναχωροῦντος ἑστὼς ὁ ᾿Αλκιβιάδης ἄπωϑεν πρὸς 

20 τοὺς ἄρχοντας... Ἐμὲ γράψατ'᾽ * ἔφη ., ἐμὸς φίλος ἐστέν, 
ἐγγυῶμαι.“ Ταῦτ᾽ ἀκούσαντες o( τελῶναι ἐξηπορήϑη- 
σαν. Εἰωϑότες γὰρ ἀεὶ ταῖς δευτέραις ὠναῖς χρεωλυτεῖν 
τὰς πρώτας οὐχ ἑώρων ἀπαλλαγὴν αὑτοῖς οὖσαν τοῦ 
πράγματος. Ἐδέοντο δὴ τοῦ ἀνθρώπου ἀργύριον δι-- 

25 δόντες" ὁ δ᾽ ᾿Αλκιβιάδης οὐκ εἴα λαβεῖν ἔλαττον ταλάν-- 
του. Διδόντων δὲ τὸ τάλαντον ἐκέλευσεν ἀποστῆναι 
λαβόντα. Κἀκεῖνον μὲν οὕτως ὠφέλησεν. 

VI. Ὁ δὲ Σωκράτους ἔρως πολλοὺς ἔχων καὶ μεγά-- 
λους ἀνταγωνιστὰς πῇ μὲν ἐκράτει τοῦ ᾿Δλκιβιάδου,, δι᾽ 

τὁ εὐφυΐαν ἁπτομένων τῶν λόγων αὐτοῦ καὶ τὴν καρδίαν 
σιφεφόντων καὶ δάκρυα ἐκχεόντων, ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ τοῖς 
κόλαξι πολλὰς ἡδονὰς ὑποβάλλουσιν ἐνδιδοὺς ἑαυτὸν 
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ἀπωλίσϑαινε τοῦ Σωκράτους καὶ δραπετεύων ἀτεχνῶς 
ἐκυνηγεῖτο, πρὸς μόνον ἐχεῖνον ἔχων τὸ αἰδεῖσϑαν καὶ τὸ 
φοβεῖσϑαι, τῶν δ᾽ ἄλλων ὑπερορῶν. Ὁ μὲν οὖν Κλεάν-- 
ϑηῆς ἔλεγε τὸν ἐρώμενον ὑφ᾽ ἑαυτοῦ μὲν ἐκ τῶν ὥτων 
κρατεῖσθαι, τοῖς δ᾽ ἀντερασταῖς πολλὰς λαβὰς παρέχειν ϑ 
ἀϑίκτους ἑαυτῷ, τὴν γαστέρα λέγων καὶ τὰ αἰδοῖα καὶ 
τὸν λαιμόν ᾿Αλκιβιάδης δ᾽ ἦν μὲν ἀμέλει καὶ πρὸς ἧδο- 
νὰς ἀγώγιμος: ἡ γὰρ ὑπὸ Θουκυδέδου λεγομένη παρα- 
νομέα εἷς τὸ σῶμα τῆς διαίτης ὑποψίαν τοιαύτην δίδωσιν. 

Οὐ μὴν ἀλλὰ μᾶλλον αὐτοῦ τῆς φιλοτιμίας ἐπιλαμβανό-- 10 
μενον καὶ τῆς φιλοδοξίας οἱ διαφϑείροντες ἐνέβαλλον οὐ 
x«9' ὥραν εἰς μεγαλοπραγμοσύνην, ἀναπείϑοντες ὡς, 
ὅταν πρῶτον ἄρξηται τὰ δημόσια πράττειν, οὐ μόνον 
ἀμαυρώσοντα τοὺς ἄλλους στρατηγοὺς καὶ δημαγωγοὺς 
εὐϑύς, ἀλλὰ καὶ τὴν Περικλέους δύναμιν ἐν τοῖς Ἕλλησι 15 
καὶ δόξαν ὑπερβαλούμενον. Ὥσπερ οὖν ὁ σίδηρος ἐν τῷ 
πυρὶ μαλασσόμενος αὖϑις ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ πυκνοῦται 

καὶ σύνεισι τοῖς μορίοις εἰς αὑτόν, οὕτως ἐκεῖνον ὃ Za 
κράτης ϑρύψεως διάπλεων καὶ χαυνότητος ὁσάκις ἂν 
λάβοι πιέξων τῷ λόγῳ καὶ συστέλλων ταπεινὸν ἐποίει 30 
χαὶ ἄτολμον, ἡλίκων ἐνδεής ἐστι καὶ ἀτελὴς πρὸς ἀρετὴν 
μανϑάνοντα. 

VH. Τὴν δὲ παιδικὴν ἡλικίαν παραλλάσσων ἐπέστη 
γραμματοδιδασκάλῳ καὶ βιβλίον ἤτησεν Ὁμηρικόν. Εἰ- 
πόντος δὲ τοῦ διδασκάλου μηδὲν ἔχειν Ὁμήρου, κονδύλῳ 35 
καϑικόμενος αὐτοῦ παρῆλϑεν. Ἑτέρου δὲ φήσαντος ἔχειν 
Ὅμηρον ὑφ᾽ αὑτοῦ διωρϑωμένον".. Eiv * ἔφη »γράμ- 
ματα διδάσκεις Ὅμηρον ἐπανορϑοῦν ἱκανὸς ὦν; οὐχὶ 
τοὺς νέους παιδεύεις ;"“ Περικλεῖ δὲ βουλόμενος ἐντυχεῖν 

ἐπὶ ϑύρας ἦλϑεν αὐτοῦ. Πυϑόμενος δὲ μὴ σχολάξειν, 80 
ἀλλὰ σκοπεῖν καϑ᾽ ἑαυτόν, ὅπως ἀποδώσει λόγον A93- 
ναίοις, ἀπιὼν ὁ ̓ Αλκιβιάδης"... Εἶτα“. ἔφη... βέλτιον οὐκ 

΄ 
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ἦν σκοπεῖν αὐτὸν, ὅπως οὐκ ἀποδώσει λόγον 49- 
vaíoig; * Ἔτι δὲ μειράκιον ὧν ἐστρατεύσατο τὴν εἰς 
Ποτίδαιαν στρατείαν καὶ Σωκράτη σύσκηνον εἶχε καὶ 
παραστάτην ἐν τοῖς ἀγῶσιν. Ἰσχυρᾶς ὃὲ γενομένης 

ὃ μάχης ἠρίστευσαν μὲν ἀμφότεροι, τοῦ δ᾽ ᾿Αλκιβιάδου 
τραύματι περιπεσόντος ὁ Σωκράτης προέστη καὶ ἤμυνε 
καὶ μάλιστα δὴ προδήλως ἔσωσεν αὐτὸν μετὰ τῶν ὅπλων. 
Ἐγίνετο μὲν οὖν τῷ δικαιοτάτῳ λόγῳ Σωκράτους τὸ ἀρι-- 
στεῖον " ἐπεὶ δ᾽ οἵ στρατηγοὶ διὰ τὸ ἀξίωμα τῷ ̓ Αλκιβιάδῃ 

10 σπονδάξοντες ἐφαίνοντο περιϑεῖναι τὴν δόξαν, ὁ Σω- 
κράτης βουλόμενος αὔξεσϑαι τὸ φιλότιμον ἐν τοῖς καλοῖς 195 
αὐτοῦ πρῶτος ἐμαρτύρει καὶ παρεκάλει στεφανοῦν éxsi- 
vov καὶ διδόναι τὴν πανοπλίαν. Ἔτι δὲ τῆς ἐπὶ Ζηλίῳ 
μάχης γενομένης καὶ φευγόντων ᾿4“ϑηναίων ἔχων ἵππον 

15 0 ἀλκιβιάδης, τοῦ δὲ Σωκράτους πεξῇ μετ᾽ ὀλίγων &zo- 
χωροῦντος, οὐ παρήλασεν ἰδών. ἀλλὰ παρέπεμψε καὶ 
περιήμυνεν, ἐπικειμένων τῶν πολεμίων καὶ πολλοὺς 
ἀναιρούντων. Καὶ ταῦτα μὲν ὕστερον ἐπράχϑη. 

VIII. Ἱππονίκῳ δὲ τῷ Καλλίου πατρί, καὶ δόξαν ἔχοντι 
20 μεγάλην καὶ δύναμιν ἀπὸ πλούτου καὶ γένους͵ ἐνέτριψε 

κόνδυλον. οὐχ ὑπ᾽ ὀργῆς ἢ διαφορᾶς τινος προαχϑεὶς, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ γέλωτι συνθέμενος πρὸς τοὺς ἑταίρους. Περι-- 
βοήτου δὲ τῆς ἀσελγείας ἐν τῇ πόλει γενομένης καὶ συν-- 
ἀγανακτούντων, ὥσπερ εἰκὸς, ἁπάντων, ἅμ᾽ ἡμέρᾳ 

236 παρῆν ὁ ̓ Δλκιβιάδης ἐπὶ τὴν οἰκίαν τοῦ Ἱππονίκου, καὶ 
τὴν ϑύραν κόψας εἰσῆλϑε πρὸς αὐτὸν καὶ ϑεὶς τὸ ἱμά- 
τιον παρεδίδου τὸ σῶμα, μαστιγοῦν καὶ κολάξειν κε- 
λεύων. Ὁ δὲ συνέγνω καὶ τὴν ὀργὴν ἀφῆκεν, ὕστερον 
δὲ τῆς ϑυγατρὸς Ἱππαρέτης ἐποιήσατο νυμφίον. Ἔνιοι 

80 δέ φασιν. οὐχ Ἱππόνικον, ἀλλὰ Καλλίαν, τὸν υἱὸν αὖ- 
τοῦ, δουναι τῷ ᾿4λκιβιάδῃ τὴν ἹΙππαρέτην ἐπὶ δέκα τα-- 
λάντοις" εἶτα μέντοι τεκούσης ἄλλα πάλιν δέκα προσ- 
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εἰσπρᾶξαι τὸν ᾿4λκιβιάδην, ὡς τοῦτο συνϑέμενον, δἰ 
γένοιντο παῖδες. Ὁ δὲ Καλλίας ἐπιβουλὴν δεδοικὼς 
προσῆλϑε τῷ δήμῳ τὰ χρήματα διδοὺς καὶ τὸν οἶκον, 
ἄνπερ αὐτῷ συμπέσῃ μὴ καταλιπόντι γενεὰν ἀποθανεῖν. 
Εὕὔτακτος δ᾽ οὖσα καὶ φίλανδρος ἡ Ἱππαρέτη. λυπου--5 
μένη δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ περὶ τὸν γάμον ἑταίραις ξέναις καὶ 
ἀσταῖς συνόντος. ἐκ τῆς οἰκίας ἀπιοῦσα πρὸς τὸν ἀδελ-- 
φὸν ὥχετο. Τοῦ δ᾽ ᾿Δλκιβιάδου μὴ φροντίζοντος, ἀλλὰ 
τρυφῶντος, ἔδει τὸ τῆς ἀπολείψεως γράμμα παρὰ τῷ 
ἄρχοντι ϑέσϑαι μὴ δι᾿ ἑτέρων. ἀλλ᾽ αὐτὴν παροῦσαν. 10 
ὥς οὖν παρὴν τοῦτο πράξουσα κατὰ τὸν νόμον, ἐπελ-- 
ϑὼν ὃ ᾿Αλκιβιάδης καὶ συναρπάσας αὐτὴν ἀπῆλϑε δι᾽ 
ἀγορᾶς οἴχαδε κομίζων. μηδενὸς ἐναντιωϑῆναι μηδ᾽ 
ἀφελέσϑαι τολμήσαντος. Ἔμεινε μέντοι παρ᾽ αὐτῷ μέχρι 
τελευτῆς, ἐτελεύτησε δὲ uer οὐ πολὺν χρόνον εἰς Ἔφε- 15 
σον τοῦ ᾿Δλκιβιάδου πλεύσαντος. Αὕτη μὲν οὖν οὐ παν-- 
τελῶς ἔδοξεν ἡ βία παράνομος οὐδ᾽ ἀπάνθρωπος εἶναι" 
καὶ γὰρ ὃ νόμος δοκεῖ διὰ τοῦτο προάγειν τὴν ἀπολεί- 
πουσαν εἰς τὸ δημόσιον αὐτήν, ὅπως ἐγγένηται τῷ ἀνδρὶ 
συμβῆναι καὶ κατασχεῖν. 20 

ΙΧ. Ὄντος δὲ κυνὸς αὐτῷ ϑαυμαστοῦ τὸ μέγεϑος καὶ 
τὸ εἶδος. ὃν ἑβδομήκοντα μνῶν ἐωνημένος ἐτύγχανεν, 
ἀπέκοψε τὴν οὐρὰν πάγκαλον οὖσαν. Ἐπιτιμώντων δὲ 
τῶν συνήϑων καὶ λεγόντων, ὅτι πάντες ἐπὶ -τῷ κυνὶ 
δάκνονται καὶ λοιδοροῦσιν αὐτόν, ἐπιγελάσας". Γίνεται 35 
τοίνυν ““ εἶπεν ,,0 βούλομαι" βούλομαι γὰρ ᾿4ϑηναίους 
τοῦτο λαλεῖν. ἵνα μή τι χεῖρον περὶ ἐμοῦ λέγωσι.“ 

Χ. Πρώτην δ᾽ αὐτῷ πάροδον εἰς τὸ δημόσιον γενέ- 
σϑαι λέγουσι μετὰ χρημάτων ἐπιδόσεως, οὐκ ἐκ παρα- 
σκευῆς, ἀλλὰ παριόντα ϑορυβούντων ᾿4ϑηναίων ἐρέ- 80 
σϑαι τὴν αἰτίαν τοῦ ϑορύβου. πυϑόμενον δὲ χρημάτων 
ἐπίδοσιν γίνεσθαι παρελϑεῖν καὶ ἐπιδοῦναι" τοῦ δὲ δή-- 
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μον κροτοῦντος καὶ βοῶντος ὑφ᾽ ἡδονῆς ἐπιλαϑέσϑαι 
τοῦ ὄρτυγοβ,. ὃν ἐτύγχανεν ἔχων ἐν τῷ ἱματίῳ" πτοη- 
ϑέντος οὖν καὶ διαφυγόντος ἔτι μᾶλλον ἐκβοῆσαι τοὺς 

"A9qvatoug, πολλοὺς δὲ συνθϑηρᾶν ἀναστάντας, λαβεῖν 
6 δ᾽ αὐτὸν Avtíoyov τὸν κυβερνήτην καὶ ἀποδοῦναι" διὸ 
προσφιλέστατον τῷ ᾿Αλκιβιάδῃ γενέσϑαι. Μεγάλας δ᾽ 
αὐτῷ κλεισιάδας ἐπὶ τὴν πολιτείαν ἀνοίγοντος τοῦ τε 
γένους καὶ τοῦ πλούτου τῆς τὲ περὶ τὰς μάχας ἀνδρα- 

γαϑίας, φίλων τε πολλῶν καὶ οἰκείων ὑπαρχόντων, ἀπ᾽ 
10 οὐδενὸς ἠξέου μᾶλλον ἢ τῆς τοῦ λόγου χάριτος ἰσχύειν 19€ 

ἐν τοῖς πολλοῖς. Καὶ ὅτι μὲν δυνατὸς ἦν εἰπεῖν οἵ τε 
κωμικοὶ μαρτυροῦσι καὶ τῶν ῥητόρων 0 δυνατώτατος ἐν 
τῷ κατὰ Μειδίου λέγων τὸν ᾿Δλκιβιάδην καὶ δεινότατον 
εἰπεῖν γενέσϑαι πρὸς τοῖς ἄλλοις. Εἰ δὲ Θεοφράστῳ πι- 

15 στεύομεν, ἀνδρὶ φιληκόῳ καὶ ἵστορικῷ παρ᾽ ὁντινοῦν 
τῶν φιλοσόφων, εὑρεῖν μὲν ἣν τὰ δέοντα καὶ νοῆσαι 
πάντων ἱχανώτατος ὁ ̓ Αλκιβιάδης, ζητῶν δὲ μὴ μόνον 
ἃ δεῖ λέγειν, ἀλλὰ καὶ ὡς δεῖ τοῖς ὀνόμασι καὶ τοῖς ῥή- 
μασιν, οὐκ εὐπορῶν δὲ, πολλάκις ἐσφάλλετο καὶ μεταξὺ 

30 λέγων ἀπεσιώπα καὶ διέλειπε, λέξεως διαφυγούσης αὖ-- 
τόν. ἀναλαμβάνων καὶ διασκοπούμενος. 

ΧΙ. 41 δ᾽ ἱπποτροφίαι περιβόητοι μὲν ἐγένοντο καὶ 
τῷ πλήϑει τῶν ἁρμάτων ἑπτὰ γὰρ ἄλλος οὐδεὶς καϑῆκεν 
Ὀλυμπίασιν ἰδιώτης οὐδὲ βασιλεύς, μόνος δὲ ἐχεῖνος. 

25 Καὶ τὸ νικῆσαι δὲ καὶ δεύτερον γενέσϑαι καὶ «τέταρτον, 
ὡς Θουκυδίδης φησίν, ὁ δ᾽ Εὐριπίδης τρίτον, ὑπερβάλ- 
λὲι λαμπρότητι καὶ δόξῃ πᾶσαν τὴν ἐν τούτοις φιλοτι-- 

μέαν. Aéyei δ᾽ ὁ Εὐριπίδης ἐν τῷ ἄσματι i ταῦτα: Σὲ δ᾽ 
ἀείσομαι, ὦ Κλεινίου παῖ. Καλὸν ἁ víxa- x À- 

ϑολιστον δ᾽, ὃ μηδεὶς ἄλλος Ἑλλάνων, ἅρματι 
πρῶτα δραμεῖν καὶ δεύτερα καὶ τρίτα βῆναΐί 
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v ἀπονητὶ δὶς στεφϑέντ᾽ ἐλαίᾳ καρυκι βοὰν 
παραδοῦναι. 

ΧΙ. Τοῦτο μέντοι τὸ λαμπρὸν ἐπιφανέστερον ἐποίη-- 
σεν ἡ τῶν πόλεων φιλοτιμία. Σκηνὴν μὲν γὰρ αὐτῷ 
κεκοσμημένην διαπρεπῶς ἔστησαν Ἐφέσιοι, τροφὰς δὲδ 
ἵπποις καὶ πλῆϑος ἱερείων παρεῖχεν ἡ Χίων πόλις. οἶνον 
δὲ “έσβιοι καὶ τὴν ἄλλην ὑποδοχὴν ἀφειδῶς ἑστιῶντι 
πολλούς. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ διαβολή τις ἢ κακοήϑεια 
γενομένη περὶ τὴν φιλοτιμίαν ἐκείνην πλείονα λόγον 
παρέσχε. Δέγεται γάρ, ὡς ἦν ̓ 4ϑήνησι Διομήδης, ἀνὴρ 10 
οὐ πονηρός, ᾿Αλκιβιάδου φίλος, ἐπιϑυμῶν δὲ νίκην 
Ὀλυμπικὴν αὐτῷ γενέσϑαι- καὶ πυνϑανόμενος ἅρμα 
δημόσιον 4ργείοις εἶναι, τὸν ᾿4λκιβιάδην εἰδὼς ἐν Moya 
μέγα δυνάμενον καὶ φέλους ἔχοντα πολλοὺς ἔπεισεν αὐ-- 
τῷ πρίασϑαι τὸ ἅρμα. Πριάμενος δὲ ὁ ̓ Δ4λκιβιάδης ἴδιον 15 
ἀπεγράψατο, τὸν δὲ Ζιομήδη χαίρειν εἴασε χαλεπῶς φέ- 
govra καὶ μαρτυρόμενον ϑεοὺς καὶ ἀνθρώπους. Φαίνε- 
ται δὲ καὶ δίκη συστᾶσα περὶ τούτου, καὶ λόγος Ἰσοκράτει 
γέγραπται περὶ τοῦ ξεύγους ὑπὲρ τοῦ ᾿Δλκιβιάδου παι- 
δός, ἐν ᾧ Τισίας ἐστίν, οὐ Διομήδης, ὁ δικασάμενος. 20 

ΧΙΠ. Ἐπεὶ δ᾽ ἀφῆκεν αὑτὸν εἰς τὴν πολιτείαν ἔτι 
μειράκιον. ὦν, τοὺς μὲν ἄλλους εὐϑὺς ἐταπείνωσε δημα- 
γωγούς, ἀγῶνα δ᾽ εἶχε πρός τε Φαίακα τὸν Ἐρασιστρά- 
του καὶ Νικίαν τὸν Νικηράτου, τὸν μὲν ἤδη x«9' ἡλι- 
κίαν προήκοντα καὶ στρατηγὸν ἄριστον εἶναι δοκοῦντα, 25 
Φαίακα δ᾽ ἀρχόμενον, ὥσπερ αὐτὸς, αὐξάνεσθαι τότε 
καὶ γνωρίμων ὄντα πατέρων. ἐλαττούμενον δὲ τοῖς τὲ 
ἄλλοις καὶ περὶ τὸν λόγον. Ἐντευκτικὸς γὰρ ἰδίᾳ καὶ 
πιϑανὸς ἐδόκει “μᾶλλον ἢ ἢ φέρειν ἀγῶνας ἐν δήμῳ δυνα- 
τός. Ἦν γὰρ, ὡς Εὔπολίς φησι, 80 

“Μαλεῖν ἄριστος, ἀδυνατώτατος λέγειν. 
PLUT. VIT. i. 25 
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Φέρεται δὲ xol λόγος τις κατ᾽ ᾿4λκιβιάδου καὶ Φαίακος 
γεγραμμένος, ἐν ᾧ μετὰ τῶν ἄλλων γέγραπται καὶ ὅτι 
τῆς πόλεως πολλὰ πομπεῖα χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾷ κεκτημέ- 

νης ᾿Αλκιβιάδης ἐχρῆτο πᾶσιν αὐτοῖς ὥσπερ ἰδίοις πρὸς 
ὁ τὴν καϑ᾽ ἡμέραν δίαιταν. Ἦν δέ τις Ὑπέρβολος Περι-- 
ϑοίδης, οὗ μέμνηται μὲν ὡς ἀνθρώπου πονηροῦ καὶ 
Θουκυδίδης, τοῖς δὲ κωμικοῖς ὁμοῦ τι πᾶσι διατριβὴν 
ἀεὶ σκωπτόμενος ἐν τοῖς ϑεάτροις παρεῖχεν. ἼἌτρεπτος 
δὲ πρὸς τὸ κακῶς ἀκούειν καὶ ἀπαϑὴς ὧν ὀλιγωρίᾳ 

10 δόξης. ἣν ἀναισχυντίαν καὶ ἀπόνοιαν οὖσαν εὐτολμίαν 197 
ἔνιοι καὶ ἀνδρείαν καλοῦσιν, οὐδενὶ μὲν ἤρεσκεν, ἐχρῆτο 
δ᾽ αὐτῷ πολλάκις ὁ δῆμος ἐπιϑυμῶν προπηλακίζειν τοὺς 
ἐν ἀξιώματι καὶ συκοφαντεῖν. ᾿ἀναπεισϑεὶς οὖν ὑπ᾽ αὐ- 
τοῦ τότε τὸ ὄστρακον ἐπιφέρειν ἔμελλεν, ᾧ κολούοντες 

15 ἀεὶ τὸν προὔχοντα δόξῃ καὶ δυνάμει τῶν πολιτῶν ἐλαύ-- 
νουσι, παραμυϑούμενοι τὸν φϑόνον μᾶλλον ἢ τὸν gó- 
βον. Ἐπεὶ δὲ δῆλον mv, ὅτι ἑνὶ τῶν τριῶν τὸ ὄστρακον 
ἐποίσουσι. συνήγαγε τὰς στάσεις εἰς ταὐτὸν ὁ ̓ 4λκιβιά-- 
δης, καὶ διαλεχϑ εὶς πρὸς τὸν Νικίαν κατὰ τοῦ Ὑπερβόλου 

20 τὴν ὀστρακοφορίαν ἔτρεψεν. Ως δ᾽ ἔνιοί φασιν, οὐ πρὸς 
Νικίαν, ἀλλὰ πρὸς Φαίακα διαλεχϑ εὶς καὶ τὴν ἐκείνου 
προσλαβὼν ἑταιρίαν ἐξήλασε τὸν Ὑπέρβολον οὐδ᾽ ἂν 
προσδοχήσαντα. Φαῦλος γὰρ οὐδεὶς ἐνέπιπτεν εἰς τοῦ- 
τον τὸν κολασμὸν οὐδ᾽ ἄδοξος, ὥς που καὶ Πλάτων ὁ 

25 κωμικὸς εἴρηκε τοῦ Ὑπερβόλου μνησϑείς, 

Καίτοι πέπραχε τῶν τρόπων μὲν ἄξια, 
αὑτοῦ δὲ καὶ τῶν στιγμάτων ἀνάξια. 
οὐ γὰρ τοιούτων εἵνεκ᾽ ὄστραχ εὑρέϑη. 

Περὶ μὲν οὖν τούτων ἐν ἑτέροις μᾶλλον εἴρηται τὰ (Gro- 
80 ρούμενα. 

XIV. Τὸν δ᾽ ̓Αλκιβιάδην ὁ ὁ Νικίας οὐχ ἧττον ἠνία 
ϑαυμαξόμενος ὑπὸ τῶν πολεμίων ἢ τιμώμενος ὑπὸ τῶν 
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πολιτῶν. Πρόξενος μὲν yàg ἦν ὁ ̓ Δλκιβιάδης τῶν Aaxc- 
δαιμονίων, καὶ τοὺς ἁλόντας αὐτῶν περὶ Πύλον ἄνδρας 
ἐθεράπευσεν" ἐπεὶ δ᾽ ἐκεῖνοί τε διὰ Νικίου μάλιστα τῆς 
εἰρήνης τυχόντες καὶ τοὺς ἄνδρας ἀπολαβόντες ὑπερη- 
γάπων αὐτὸν, ἔν τε τοῖς Ἕλλησι λόγος ἦν, ὡς Περικλέους ὅ 

μὲν συνάψαντος αὐτοῖς, Νικίου δὲ λύσαντος τὸν πόλε-- 

μον, οἵ τε πλεῖστοι τὴν εἰρήνην Νικίειον ὠνόμαξον,. οὐ 
μετρίως ἀνιώμενος 0 ̓ Δ4λκιβιάδης καὶ φϑονῶν ἐβούλευε 
σύγχυσιν ὁρκίων. Καὶ πρῶτον μὲν ᾿Ζργείους αἰσϑανό-- 
μενος μίσει καὶ φόβῳ τῶν Σπαρτιατῶν ξητοῦντας &z0-10 
στροφήν, ἐλπίδας αὐτοῖς ἐνεδίδου κρύφα τῆς ᾿“ϑηναίων 
συμμαχίας, καὶ παρεϑάρρυνε πέμπων καὶ διαλεγόμενος 
τοῖς προεστῶσι τοῦ δήμου μὴ δεδιέναι μηδ᾽ ὑπείκειν 
“ακεδαιμονίοις, ἀλλὰ πρὸς ᾿4“ϑηναίους τρέπεσϑαι καὶ 
περιμένειν ὅσον οὐδέπω μεταμελομένους καὶ τὴν εἰρή--᾿ὖό - 
vqv ἀφιέντας. Ἐπεὶ δὲ “ακεδαιμόνιοι πρός τε τοὺς 
Βοιωτοὺς ἐποιήσαντο συμμαχίαν καὶ Πάνακτον οὐχ 
ἑστώς, ὥσπερ ἔδει. τοῖς ᾿4ϑηναίοις παρέδωκαν, ἀλλὰ 
καταλύσαντες. ὀργιξομένους λαβὼν τοὺς ᾿4“ϑηναίους ἔτι 
μᾶλλον ἐξετράχυνε,καὶ τὸν Νικίαν ἐθορύβει καὶ διέβαλ-- 20 
λὲν εἰκότα κατηγορῶν. ὅτι τοὺς ἐν Σφακτηρίᾳ τῶν 
πολεμίωμψάποληφϑέντας αὐτὸς μὲν ἐξελεῖν ovx ἠϑέλη-- 

σεν στρατηγῶν. ἑτέρων δ᾽ ἐξελόντων & ἀφῆκε καὶ ἀπέδωκε 
χαριξόμενος “ακεδαιμονίοις" εἶτ᾽ ἐκείνους μὲν οὐκ ἔπεισε 

φίλος ὧν Βοιωτοῖς μὴ συνόμνυσϑαι μηδὲ Κορινϑίοις, 25 
"A9qvatovg δὲ κωλύειν τὸν βουλόμενον τῶν Ἑλλήνων 
φίλον εἶναι καὶ σύμμαχον, εἰ μὴ δόξειε Δακεδαιμονίοις. 
Ἔκ δὲ τούτου κακῶς φερομένῳ τῷ Νικίᾳ παρῆσαν ὥσπερ 
κατὰ τύχην πρέσβεις ἀπὸ τῆς “ακεδαίμονος͵ αὐτόϑεν τε 
λόγους ἐπιεικεῖς ἔχοντες καὶ πρὸς πᾶν τὸ συμβιβαστικὸν 80 
καὶ δίκαιον αὐτοκράτορες ἥκειν φάσκοντες. ᾿4ποδεξα-- 
μένης δὲ τῆς βουλῆς. τοῦ δὲ δήμου ere" μέλ- 

* 
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Aovrog ἐκκλησιάξειν, δείσας 0 ᾿Αλκιβιάδης διεπράξατο 
τοὺς πρέσβεις ἐν λόγοις γενέσϑαι πρὸς αὐτόν. Ὡς δὲ 
συνῆλθον ἔλεγε" ., Τί πεπόνϑατε, ἄνδρες Σπαρτιᾶται; 
πῶς ἔλαϑεν ὑμᾶς, ὅτι τὰ τῆς βουλῆς ἀεὶ μέτρια καὶ qu- 

δ λάνϑρωπα πρὸς τοὺς ἐντυγχάνοντάς ἐστιν, ὃ δὲ δῆμος 
μέγα φρονεῖ καὶ μεγάλων ὀρέγεται; κἂν φάσκητε κύριοι 
πάντων ἀφῖχϑαι, προστάττων καὶ βιαζόμενος ἀγνωμονή-- 198 
σει. Φέρε δὴ, τὴν εὐήϑειαν ταύτην ἀφέντες, εἰ βού-- 
λεσϑε χρήσασϑαι μετρίοις ᾿4ϑηναίοις καὶ μηδὲν ἐκβια- 

10σϑῆναι παρὰ γνώμην, οὕτω διαλέγεσθε περὶ τῶν δι- 
καίων, ὡς οὐκ ὄντες αὐτοκράτορες. Συμπράξομεν δ᾽ 
ἡμεῖς “ακεδαιμονίοις χαριξόμενοι.““ Ταῦτα δ᾽ εἰπὼν 
ὅρκους ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ μετέστησεν ἀπὸ τοῦ Νικίου 
παντάπασι πιστεύοντας αὐτῷ καὶ ϑαυμάζοντας ἅ ἅμα τὴν 

10 δεινότητα καὶ σύνεσιν, ὡς οὐ τοῦ τυχόντος ἀνδρὸς οὖ- 
σαν. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ συνήχϑη μὲν ὁ ὁ δῆμος. εἰσῆλθον δ᾽ 
of πρέσβεις. Ἐξφωτώμενοι δ᾽ ὑπὸ τοῦ ᾿Αλκιβιάδου πάνυ 

φιλανϑρώπως, ἐφ᾽ οἷς ἀφιγμένοι τυγχάνουσιν, οὐκ 
ἔφασαν ἥκειν αὐτοκράτορες. Εὐϑὺς οὖν ὁ An Buone 

90 ἐνέκειτο μετὰ κραυγῆς xol ὀργῆς, ὥσπερ οὐκ ἀδικῶν, 
ἀλλ ἀδικούμενος, ἀπίστους καὶ παλιμβόλους ἀποκαλῶν 
καὶ μηδὲν ὑγιὲς μήτε πρᾶξαι μήτ᾽ εἰπεῖν ἥκουμας, ἐπη- 
γανάκτει δ᾽ ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος ἐχαλέπαινε, τὸν δὲ Νι- 
κίαν ἔκπληξις εἶχε καὶ “κατήφεια τῶν ἀνδρῶν τῆς μετα- 

25 βολῆς, ἀγνοοῦντα τὴν ἀπάτην καὶ τὸν δόλον. 

ΧΥ. Οὕτω δὲ τῶν “ακεδαιμονίων ἐχπεσόντων στρα- 
τηγὸς ἀποδειχϑεὶς ὁ ᾿Αλκιβιάδης εὐθὺς ᾿Δργείους καὶ 
Μαντινεῖς καὶ Ἠλείους συμμάχους ἐποίησε τοῖς ᾿4ϑη- 
ναίοις. Καὶ τὸν μὲν τρόπον οὐδεὶς τῆς πράξεως ἐπήνει, 

80 μέγα δ᾽ ἦν τὸ πεπραγμένον ὑπ᾽ αὐτοῦ, διαστῆσαι καὶ 
κραδᾶναι Πελοπόννησον ὀλίγου δεῖν ἅπασαν, καὶ τοσαύ-- 
τὰς ἀσπίδας ἐν ἡμέρα μιᾷ περὶ Μαντίνειαν ἀντιτάξαι 
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“ακεδαιμονίοις, καὶ πορρωτάτω τῶν A9qvóv ἀγῶνα 
κατασκευάσαι καὶ κένδυνον αὐτοῖς, ἐν ᾧ μέγα μὲν οὐδὲν 
ἡ νίκη προσέϑηκε κρατήσασιν, εἰ δ᾽ ἐσφάλησαν, ἔργον 
ἦν τὴν “ακεδαίμονα περιγενέσϑαι. Μετὰ δὲ τὴν μάχην 
εὐθὺς ἐπέϑεντο καταλύειν ἐν άργει τὸν δῆμον οὗ χίλιοι δ 
καὶ τὴν πόλιν ὑπήκοον ποιεῖν" “ακεδαιμόνιοι δὲ παρα- 
γενόμενοι κατέλυσαν τὴν δημοκρατίαν. Αὖϑις δὲ τῶν 
πολλῶν ἐξενεγκαμένων τὰ ὅπλα καὶ κρατησάντων ἐπελ-- 
ϑὼν ὁ ̓ Δλκιβιάδης τήν τε νίκην ἐβεβαίωσε τῷ δήμῳ καὶ 
τὰ μακρὰ τείχη συνέπεισε xaO cive, καὶ προσμίξαντας τῇ 10 
ϑαλάσσῃ τὴν πόλιν ἐξάψαι παντάπασι τῆς ᾿4ϑηναίων 
δυνάμεως. Καὶ τέκτονας καὶ λιϑουργοὺς ἐκ τῶν A91- 
νῶν ἐκόμισε καὶ πᾶσαν ἐνεδείκνυτο προϑυμίαν, οὐχ ἧτ- 
τον ἑαυτῷ κτώμενος ἢ τῇ πόλει χάριν καὶ ἰσχύν. Ἔπεισε 
δὲ καὶ Πατρεῖς ὁμοίως τείχεσι μακροῖς συνάψαι τῇ ϑα- τξ 
λάσσῃ τὴν πόλιν. Εἰπόντος δέ τινος τοῖς Πατρεῦσιν ὅτι 
»καταπιοῦνται ὑμᾶς ᾿4ϑηναῖοι"““ Ἴσως ““ εἶπεν δ΄ AAxi- 
βιάδης «κατὰ μικρὸν καὶ κατὰ τοὺς πόδας, Δακεδαιμό-- 
vio, δὲ κατὰ τὴν κεφαλὴν καὶ &9900g.* Οὐ μὴν ἀλλὰ 
καὶ τῆς γῆς συνεβούλευεν ἀντέχεσϑαι τοῖς ᾿4ϑηναίοις,20 
καὶ τὸν ἐν 'AygaUAov προβαλλόμενον ἀεὶ τοῖς ἐφήβοις 
ὅρκον ἔργῳ βεβαιοῦν. Ὀμνύουσι γὰρ ὅροις χρήσασϑαι 
τῆς ̓ 'Δττικῆς πυροῖς. κριϑαῖς, ἀμπέλοις. ἐλαίαις, οἰκείαν 
ποιεῖσϑαι διδασκόμενοι τὴν ἥμερον καὶ καρποφόρον. 

XVI. Ἐν δὲ τοιούτοις πολιτεύμασι καὶ λόγοις καὶ 25 
φρονήματι καὶ δεινότητι πολλὴν αὖ πάλιν τὴν τρυφὴν 
τῆς διαίτης καὶ περὶ πότους καὶ ἔρωτας ὑβρίσματα, καὶ 
ϑηλύτητας ἐσθήτων ἁλουργῶν ἑλκομένων δι᾽ ἀγορᾶς, 
καὶ πολυτέλειαν ὑπερήφανον, ἐκτομάς τεκαταστρωμάτων 
ἐν ταῖς τριήρεσιν, ὅπως μαλακώτερον ἐγκαϑεύδοι, κει-- 80 
ρέαις, ἀλλὰ μὴ σανίσι τῶν στρωμάτων ἐπιβαλλομένων, 
ἀσπίδος τε διαχρύσου ποίησιν οὐδὲν ἐπίσημον τῶν πα-- 
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τρίων ἔχουσαν. ἀλλ᾿: Ἔρωτα κεραυνοφόρον, [ἀπερ]δρῶν-- 
τες oí μὲν ἔνδοξοι μετὰ τοῦ βδελύττεσϑαι καὶ δυσχεραί- 
νειν ἐφοβοῦντο τὴν ὀλιγωρίαν αὐτοῦ καὶ παρανομίαν, 
ὡς τυραννικὰ καὶ ἀλλόκοτα, τοῦ δὲ δήμου τὸ πάϑος τὸ 190 

δπρὸς αὐτὸν οὐ κακῶς ἐξηγούμενος ὁ ̓ Δριστοφάνης ταῦτ᾽ 
εἴρηκε" 

Ποϑεῖ μὲν. ἐχϑαίρει δὲ, βούλεται δ᾽ ἔχειν. 
ἔτι δὲ μᾶλλον τῇ ὑπονοίᾳ πιέζων" 

Μάλιστα μὲν λέοντα μὴ ᾽ν πόλει τρέφειν" 
10 ἣν δ᾽ ἐκτρέφῃ vig , τοῖς τρόποις ὑπηρετεῖν. 

'"ExióGstg γὰρ καὶ χορηγίαι καὶ φιλοτιμήματα πρὸς τὴν 
πόλιν ὑπερβολὴν μὴ ἀπολείποντα καὶ δόξα προγύνων καὶ 
λόγου δύναμις καὶ σώματος εὐπρέπεια καὶ ῥώμη μετ᾽ 
ἐμπειρίας τῶν πολεμικῶν καὶ ἀλκῆς πάντα τἄλλα συγχω- 

15 ρεῖν ἐποίει καὶ φέρειν μετρίως τοὺς ᾿4ϑηναίους, ἀεὶ τὰ 
^. πραᾳότατα τῶν ὀνομάτων τοῖς ἁμαρτήμασι τιϑεμένους, 

παιδιὰς καὶ φιλοτιμίας. Οἷον ἦν καὶ τὸ ᾿ἡγάϑαρχον 
εἷρξαι τὸν ξωγράφον, εἶτα γράψαντα τὴν οἰκίαν ἀφεῖναι 
δωρησάμενον " καὶ Ταυρέαν ἀντιχορηγοῦντα ῥαπίσαι qu- 

90 λοτιμούμενον ὑπὲρ τῆς νίκης" καὶ τὸ Μηλίαν γυναῖκα ἐκ 

τῶν αἰχμαλώτων ἐξελύμενον καὶ συνόντα ϑρέψαι παιδά- 
ριον ἐξ αὐτῆς. Καὶ γὰρ τοῦτο φιλάνϑρωπον ἐκάλουν" 
πλὴν ὅτι τοὺς Μηλίους ἡβηδὸν ἀποσφαγῆναι τὴν πλεί- 
στην αἰτίαν ἔσχε τῷ ψηφίσματι συνειπών. ᾿Δριστοφῶντος 

25 δὲ Νεμέαν γράψαντος ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὑτῆς καϑήμενον 
᾿Αλκιβιάδην ἔχουσαν, ἐθεῶντο καὶ συνέτρεχον χαίροντες. 
Οἱ δὲ πρεσβύτεροι καὶ τούτοις ἐδυσχέραινον ὡς τυραν-- 
νικοῖς καὶ παρανόμοις. Ἐδόκει δὲ καὶ ᾿ἀρχέστρατος οὐκ 
ἀπο τρόπου λέγειν, ὡς ἡ Ἑλλὰς οὐκ ἂν ἤνεγκε δύο᾽ 41λ- 

80 κιβιάδας. Ἐπεὶ δὲ Τίμων ὃ μισάνϑρωπος εὐημερήσαντω 
τὸν ᾿Αλκιβιάδην καὶ προπεμπόμενον ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας 

ἐπιφανῶς οὐ παρῆλϑεν οὐδ᾽ ἐξέκλινεν, ὥσπερ εἰώϑει 
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τοὺς ἄλλους, ἀλλ᾽ ἀπαντήσας καὶ δεξιωσάμενος... Εὖ y 
ἔφη ., ποιεῖς αὐξόμενος, ὦ παῖ: μέγα γὰρ αὔξῃ κακὸν 
ἅπασι τούτοις.““ οἵ μὲν ἐγέλων, οἵ δ᾽ ἐβλασφήμουν, 
ἐνίους δὲ καὶ πάνυ τὸ λεχϑὲν ἐπέστρεφεν. Οὕτως ἄκρι-- 
τος ἦν ἡ δόξα περὶ αὐτοῦ διὰ τὴν τῆς φύσεως ἀνωμαλίαν. S 

XVII. Σικελίας δὲ καὶ Περικλέους ἔτι ζῶντος ἐπεϑύ- 
μουν ᾿4ϑηναῖοι καὶ τελευτήσαντος ἥπτοντο, καὶ τὰς λε- 
γομένας βοηϑείας καὶ συμμαχίας ἔπεμπον ἕκχάστοτε τοῖς 
ἀδικουμένοις ὑπὸ Συρακουσίων ἐπιβάϑρας τῆς μείξονος 
στρατείας τιϑέντες. Ὁ δὲ παντάπασι τὸν ἔρωτα τοῦτον 10 
ἀναφλέξας αὐτῶν καὶ πείσας μὴ κατὰ μέρος μηδὲ κατὰ 
μικρὸν, ἀλλὰ μεγάλῳ στόλῳ πλεύσαντας ἐπιχειρεῖν καὶ 
καταστρέφεσϑαι τὴν νῆσον, AAx Butóg ἦν, τόν τε δῆμον 
μεγάλα πείσας ἐλπίζειν αὐτός τε μειξόνων ὀρεγόμενος. 
᾿Δρχὴν γὰρ εἶναι, πρὸς ἃ ἠλπίκει. διενοεῖτο τῆς στρα-- 15 
τείας. οὐ τέλος, ὥσπερ οἵ λοιποί, Σικελίαν. Καὶ Νικίας 
μὲν ὡς χαλεπὸν ἔργον ὃν τὰς Συρακούσας ἑλεῖν ἀπέ- 
τρεπε τὸν δῆμον, ᾿4λκιβιάδης δὲ Καρχηδόνα καὶ Διβύην 
ὀνειροπολῶν, ἐκ δὲ τούτων προσγενομένων Ἰταλίαν καὶ 
Πελοπόννησον ἤδη περιβαλλόμενος, ὀλίγου δεῖν ἐφόδια 30 
τοῦ πολέμου Σικελίαν ἐποιεῖτο. Καὶ τοὺς μὲν νέους 
αὐτόϑεν εἶχεν ἤδη ταῖς ἐλπίσιν ἐπηρμένους, τῶν δὲ 
πρεσβυτέρων ἠκροῶντο πολλὰ ϑαυμάσια περὶ τῆς στρα-- 
τείας περαινόντων, ὥστε πολλοὺς ἐν ταῖς παλαίστραις 

καὶ τοῖς ἡμικυκλίοις καϑέξεσϑαι τῆς τε νήσου τὸ σχῆμα 25 
καὶ ϑέσιν Διβύης καὶ Καρχηδόνος ὑπογράφοντας. Σω- 
κράτη μέντοι τὸν φιλόσοφον καὶ Μέτωνα τὸν ἀστρολό-- 
γον οὐδὲν ἐλπίσαι τῇ πόλει χρηστὸν ἀπὸ τῆς στρατείας 
ἐκείνης λέγουσιν. ὁ μὲν. ὡς ἔοικε, τοῦ συνήϑους δαι- 
μονέου γενομένου καὶ προσημαίνοντος. ὁ δὲ Μέτων εἴτε 80 
δείσας ἐκ λογισμοῦ τὸ μέλλον εἴτε μαντικῆς τινι τρόπῳ 

200 χρησάμενος ἐσκήψατο μεμηνέναι, καὶ λαβὼν δᾷδα καιο- 
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μένην οἷος ἦν αὑτοῦ τὴν οἰκίαν ὑφάπτειν. Ἔνιοι δέ φασι 
προσποίημα μὲν μανίας μηδὲν ἐσκευάσϑαι τὸν Μέτωνα, 
καταπρῆσαι δὲ τὴν οἰκίαν νύκτωρ, εἶθ᾽ ξἕωϑεν προελ- 
ϑόντα δεῖσϑαι καὶ ἀντιβολεῖν ἐπὶ συμφορᾷ τηλικαύτῃ 

δτὸν υἱὸν αὐτῷ παρεϑῆναι τῆς στρατείας. Ἐκεῖνος μὲν 

οὖν ἔτυχεν ὧν ἠξίου παρακρουσάμενος τοὺς πολίτας. 
XVIII. Ὁ δὲ Νικίας ἄκων μὲν ἡρέϑη στρατηγὸς, οὐχ 

ἥκιστα τὴν ἀρχὴν καὶ διὰ τὸν συνάρχοντα φεύγων" 
ἐφαίνετο γὰρ τοῖς ᾿4ϑηναίοις τὰ τοῦ πολέμου βέλτιον 

10 ἕξειν μὴ προεμένοις τὸν ᾿Δλκιβιάδην ἄκρατον, ἀλλὰ 

μιχϑείσης πρὸς τὴν τόλμαν αὐτοῦ τῆς Νικίου προνοίας" 
καὶ γὰρ ὁ τρίτος στρατηγὸς “άμαχος ἡλικίᾳ προήκων 
ὅμως ἐδόκει μηδὲν ἧττον εἶναι τοῦ ᾿4λκιβιάδου διάπυρος 
καὶ φιλοκίνδυνος ἐν τοῖς ἀγῶσι" βουλευομένων δὲ περὶ 

I5 πλήϑους καὶ τρόπου παρασκευῆς ἐπεχείρησεν αὖϑις ὃ 
Νικίας ἐνέστασϑαι καὶ καταπαύειν τὸν πόλεμον. Avra- 
πόντος δὲ τοῦ ᾿4λκιβιάδου καὶ κρατήσαντος, ἔγραψε τῶν 
ῥητόρων Ζημόστρατος καὶ εἶπεν, ὡς χρὴ τοὺς στρατη-- 
γοὺς αὐτοκράτορας εἶναι καὶ τῆς παρασκευῆς καὶ τοῦ 

20 πολέμου παντός. Ἐπιψηφισαμένου δὲ τοῦ δήμου καὶ 
γενομένων ἑτοίμων πάντων πρὸς τὸν ἔκπλουν, οὐ χρη- 
στὰ παρῆν οὐδὲ τὰ τῆς ἑορτῆς. ᾿ἀδωνίων γὰρ εἰς τὰς 
ἡμέρας ἐκείνας καϑηκόντων εἴδωλα πολλαχοῦ νεκροῖς 
ἐκκομιξομένοις ὅμοια προὔκειντο ταῖς γυναιξί, καὶ ταφὰς 

25 ἐμιμοῦντο κοπτόμεναι καὶ ϑρήνους ἦἧδον. Ἡ μέντοι τῶν 
Ἑρμῶν περικοπὴ μιᾷ νυκτὶ τῶν πλείστων ἀκρωτηρια- 
σϑέντων τὰ πρόσωπα πολλοὺς καὶ τῶν περιφρονούντων 
τὰ τοιαῦτα διετάραξεν. Ἐλέχϑη μὲν οὖν, ὅτι Κορίνϑιοι 
διὰ τοὺς Συρακουσίους ἀποίκους ὄντας. ὡς ἐπισχέσεως 

80 ἐσομένης πρὸς τῶν οἰωνῶν ἢ μεταγνώσεως τοῦ πολέμου, 
ταῦτα δράσειαν. Οὐ μὴν ἥπτετό γε τῶν πολλῶν οὔϑ᾽ 
οὗτος ὁ λόγος οὔϑ᾽ ὁ τῶν σημεῖον δεινὸν εἶναι μηδὲν 

Ἢ 31 



116 ΑΑΚΙΒΙΑΔῊΣ. $93 

οἰομένων, ἀλλ᾿ oim φιλεῖ φέρειν ἄκρατος ἀκολαστῶν 
νέων εἰς ὕβριν ἐκ παιδιᾶς ὑποφερομένων ὀργῇ δ᾽ ἅμα 
καὶ φόβῳ τὸ γεγονὸς λαμβάνοντες ὡς ἀπὸ συνωμοσίας 
ἐπὶ πράγμασι μεγάλοις τετολμημένον, ἅπασαν ἐξήταξον 
ὑπόνοιαν πικρῶς ἥ τε βουλὴ συνιοῦσα περὶ τούτων καὶ 5 
ὁ δῆμος ἐν ὀλίγαις ἡμέραις πολλάκις. 

XIX. Ἐν δὲ τούτῳ δούλους τινὰς καὶ μετοίκους προή- 
γαγεν ᾿ἀνδφοκλῆς ὃ δημαγωγὸς ἄλλων τε ἀγαλμάτων 

περικοπὰς καὶ μυστηρίων παρ᾽ οἶνον ἀπομιμήσεις τοῦ 
᾿Αλκιβιάδου καὶ τῶν φίλων κατηγοροῦντας. Ἔλεγον δὲ 10 

Θεόδωρον μέν τινα δρᾶν τὰ τοῦ κήρυκος, Πουλυτίωνα 
δὲ τὰ τοῦ δαδούχου, τὰ δὲ τοῦ ἱεροφάντου τὸν AAxi- 
βιάδην, τοὺς δ᾽ ἄλλους ἑταίρους παρεῖναι καὶ μυεῖσϑαι 
uvGorag προσαγορευομένους. Ταῦτα γὰρ ἐν τῇ εἰσαγγε-- 
λίᾳ γέγραπται Θεσσαλοῦ τοῦ Κίμωνος εἰσαγγείλαντος 15 

᾿Αλκιβιάδην ἀσεβεῖν περὶ τὼ ϑεώ. Τραχυνομένου δὲ 
τοῦ δήμου καὶ πικρῶς πρὸς ᾿4λκιβιάδην ἔχοντος, καὶ τοῦ 
᾿ἀνδροκλέους (ἦν γὰρ οὗτος ἐχϑρὸς ἐν τοῖς μάλιστα τοῦ 
᾿Αλκιβιάδου) παροξύνοντος, ἐν ἀρχῇ μὲν ἐταράχϑησαν 
οἱ περὶ τὸν᾿ 4λκιβιάδήν. Αἰσϑόμενοι δὲ τούς τε ναύτας, 50 
ὕσοι πλεῖν ἔμελλον εἰς Σικελίαν. εὔνους ὄντας αὐτοῖς 
καὶ τὸ στρατιωτικὸν. ᾿“4ργείων δὲ καὶ Μαντινέων χιλίων 
ὄντων ὁπλιτῶν ἀκούοντες ἀναφανδὸν λεγόντων, ὡς δί 
᾿Δἀλκιβιάδην στρατεύοιντο διαπόντιον καὶ μακρὰν στρα- 
τείαν. ἐὰν δέ τις ἀγνωμονῇ περὶ τοῦτον, εὐθὺς ἀπο-- 25 
στήσεσϑαι, ἀνεϑάρρουν καὶ παρίσταντο τῷ καιρῷ πρὸς 

τὴν ἀπολογίαν, ὥστε τοὺς ἐχϑροὺς πάλιν ἀϑυμεῖν καὶ 
φοβεῖσϑαι , μὴ περὶ τὴν κρίσιν ὃ δῆμος. ἀμβλύτερος αὖ-- 

01 τῷ γένηται διὰ τὴν χφείαν. Πρὸς ταῦτ᾽ οὖν τεχνάζουσι 
τῶν ῥητόρων τοὺς οὐ δοκοῦντας ἐχϑροὺς τοῦ ᾿4λκι-- 30 

βιάδου, μισοῦντας δὲ αὐτὸν οὐχ ἧττον τῶν ὁμολογούν-- 
των, ἀνισταμένους ἐν τῷ δήμῳ λέγειν, ὡς ἄτοπόν ἐστιν 
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αὐτοκράτορι στρατηγῷ τηλικαύτης ἀποδεδειγμένῳ δυ- 
νάμεως, ἠϑροισμένης στρατιᾶς καὶ τῶν συμμάχων, με-- 
ταξὺ κληροῦντας δικαστήριον καὶ ὕδωρ διαμετροῦντας 
ἀπολλύναι τὸν καιρόν: ,4AAAM νῦν μὲν ἀγαϑῇ τύχῃ 

5πλεέτω, τοῦ δὲ πολέμου διαπραχϑέντος ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς 
νόμοις ἀπολογείσϑω παρών.“ Οὐκ ἐλάνϑανε μὲν οὖν ἡ 
κακοήϑεια τῆς ἀναβολῆς τὸν ᾿4λκιβιάδην, ἀλλ᾽ ἔλεγε 
παριών, ὡς δεινόν ἐστιν αἰτίας ἀπολιπόντα καϑ᾽ ἑαυτοῦ 
καὶ διαβολὰς ἐκπέμπεσϑαι μετέωρον ἐπὶ τοσαύτης Óv- 

ιονάμεως - ἀποθανεῖν γὰρ προσήκειν μὴ λύσαντι τὰς κα- 
τηγορίας, λύσαντι δὲ καὶ φανέντι καϑαρῷ τρέπεσϑαι 
πρὸς τοὺς πολεμίους μὴ δεδοικότι τοὺς συκοφάντας. 

XX. Ἐπεὶ δ᾽ οὐκ ἔπειϑεν, ἀλλὰ πλεῖν ἐκέλευον αὐ-- 
τὸν, ἀνήχϑη μετὰ τῶν συστρατήγων ἔχων τριήρεις μὲν 

ἰδοὺ πολλῷ τῶν τεσσαράκοντα καὶ ἑκατὸν ἀποδεούσας, 
ὁπλίτας δὲ πεντακισχιλίους καὶ ἑκατόν, τοξότας δὲ καὶ 
σφενδονήτας καὶ ψιλοὺς περὶ τριακοσίους καὶ χιλίους 
καὶ τὴν ἄλλην παρασκευὴν ἀξιόλογον. Προσβαλὼν δ᾽ 
Ἰταλίᾳ καὶ Ῥήγιον ἑλὼν εἰσηγήσατο γνώμην. ὅτῳ τρόπῳ 

η0 πολεμητέον ἐστί. Καὶ Νικίου μὲν ἀντιλέγοντος, 4a- 
μάχου δὲ προσϑεμένου, πλεύσας εἰς Σικελίαν προσηγά- 
yevo Κατάνην, ἄλλο δὲ οὐδὲν ἔπραξε μετάπεμπτος ὑπὸ 
τῶν ᾿4ϑηναίων ἐπὶ τὴν κρίσιι' εὐθὺς γενόμενος. Πρῶ- 
vov μὲν γάρ, ὥσπερ εἴρηται, ψυχραί τινὲς ὑποψίαι καὶ 

96 διαβολαὶ κατὰ τοῦ ᾿Δλκιβιάδου προσέπιπτον ἀπὸ δού- 
λῶν καὶ μετοίκων" ἔπειτα τῶν ἐχϑρῶν ἀπόντος αὐτοῦ 
καϑαπτομένων σφοδρότερον, καὶ τοῖς περὶ τοὺς Ἑρμᾶς 
ὑβρίσμασι καὶ τὰ μυστικὰ συμπλεκόντων, ὡς ἀπὸ μιᾶς 
ἐπὶ νεωτερισμῷ συνωμοσίας πεπραγμένα, τοὺς μὲν 

80 ὁπωσοῦν ἐπαιτιαϑέντας ἐνέβαλλον ἀκρίτους εἰς τὸ δε- 
σμωτήριον, ἤχϑοντο δὲ τὸν ᾿Δλκιβιάδην μὴ λαβόντες 
ὑπὸ τὰς ψήφους τότε μηδὲ κρίναντες ém αἰτέαις τηλι-- 
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καύταις. Ὁ δὲ τῇ πρὸς ἐκεῖνον ὀργῇ παραπεσῶν οἰκεῖος 
ἢ φίλος ἢ συνήϑης χαλεπωτέροις αὐτοῖς ἐχρήσατο. Τοὺς 
δὲ μηνύσαντας ὁ μὲν Θουκυδίδης ὀνομάσαι παρῆκεν, 
ἄλλοι δ᾽ ὀνομάξουσι Ζιοκλείδαν καὶ Τεῦκρον, ὧν καὶ 
Φούνιχός ἐστιν ὁ κωμικὸς ταυτὶ πεποιηκώς" 5 

Ὦ, φίλταϑ᾽ Ἑρμῆ, καὶ φυλάσσου, μὴ πεσὼν 
αὑτὸν παρακρούσῃ καὶ παράσχῃς διαβολὴν 
ἑτέρῳ Διοκλείδα βουλομένῳ κακόν τι δρᾶν. 

καί: Φυλάξομαι: Τεύκρῳ γὰρ οὐχὶ βούλομαι 
μήνυτρα δοῦναι τῷ παλαμναίῳ ξένῳ. 10 

Καίτοι βέβαιον οὐδὲν οὐδ᾽ ἰσχυρὸν οἵ μηνύοντες ἐδ εί-- 
χνυσαν. Εἷς δ᾽ αὐτῶν ἐρωτώμενος. ὅπως τὰ πρόσωπα 

τῶν Ἑρμοκοπιδῶν γνωρίσειε, καὶ ἀποχρινάμενος, ὅτι 
πρὸς τὴν σελήνην, ἐσφάλη τοῦ παντὸς, ἕνης καὶ νέας 
οὔσης, ὅτε ταῦτ᾽ ἐδρᾶτο- [O0 *] ϑόρυβον μὲν παρέσχε 15 
τοῖς νοῦν ἔχουσι, τὸν δῆμον δ᾽ οὐδὲ τοῦτο μαλακώτερον 
ἐποίησε πρὸς τὰς διαβολάς, ἀλλ᾿ ὥσπερ ὥρμησεν ἐξ ἀρ-- 
χῆς,οὐκ ἐπαύσατο φέρων καὶ ἐμβάλλων εἰς τὸ δεσμω-- 
τήριον οὗ τις κατείποι. 

XXI. Τῶν οὖν δεϑέντων καὶ φυλαττομένων ἐπὶ κρίσει 39 
τότε καὶ ᾿άΑνδοκίδης ἦν 0 ῥήτωρ. ὃν Ἑλλάνικος ὁ συγ- 
γραφεὺς εἰς τοὺς Ὀδυσσέως ἀπογόνους ἀνήγαγεν. 
Ἐδόκει δὲ μισόδημος καὶ ὀλιγαρχικὸς ὁ ̓ ἀνδοκέδης, ὕπο- 
πτον δὲ οὐχ ἥκιστα τῆς τῶν Ἑρμῶν περικοπῆς ἐποίησεν 
0 μέγας Ἑρμῆς ὃ πλησίον αὐτοῦ τῆς οἰκέας ἀνάϑημα τῆς 95 

09. 4ἰγηΐδος φυλῆς ἱδρυμένος ἐν γὰρ ὀλίγοις πάνυ τῶν 
ἐπιφανῶν μόνος σχεδὸν ἀκέραιος ἔμεινε: διὸ καὶ νῦν 
᾿Ανδοκίδου καλεῖται. καὶ πάντες οὕτως ὀνομάξουσι τῆς 
ἐπιγραφῆς ἀντιμαρτυρούσης. Συνέβη δὲ τῷ ̓ ἀνδοκίδῃ 
μάλιστα τῶν τὴν αὐτὴν αἰτίαν ἐχόντων ἐν τῷ δεσμῶ--80 
τηρίῳ γενέσϑαι συνήϑη καὶ φίλον ἔνδοξον μὲν οὐχ 
ὁμοίως ἐκεένῳ, συνέσει δὲ καὶ τόλμῃ περιττὸν, ὄνομα 
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Τίμαιον. Οὗτος ἀναπείϑει τὸν ̓ ἀνδοκίδην ἑαυτοῦ κα- 
τήγορον καίτινων ἄλλων γενέσϑαι μὴ πολλῶν: ὁμολο- 
γήσαντι γὰρ ἄδειαν εἶναι κατὰ ψήφισμα τοῦ δήμου, τὰ 
δὲ τῆς κρίσεως ἄδηλα πᾶσι, τοῖς δὲ δυνατοῖς φοβερώ- 

δτατα" βέλτιον δὲ σωϑῆναι ψευδόμενον ἢ ῆ μετὰ τῆς αὐτῆς 

αἰτίας ἀποϑανεῖν ἀδόξως, καὶ τὸ κοινῇ σκοποῦντι συμ-- 
φέρον ὑπάρχειν, ὀλίγους καὶ ἀμφιβόλους προέμενον, 
πολλοὺς καὶ ἀγαϑοὺς ἐξελέσθαι τῆς ὀργῆς. Ταῦτα τοῦ 
Τιμαίου λέγοντος καὶ διδάσκοντος ὁ ὁ ᾿Ανδοκίδης ἐπείσϑη, 

ιο καὶ γενόμενος μηνυτὴς καϑ᾽ αὑτοῦ καὶ καϑ' ἑτέρων ἔσχε 
τὴν ἐκ τοῦ ψηφίσματος ἄδειαν αὐτός" oUg δ᾽ ὠνόμασε 
πάντες πλὴν τῶν φυγόντων ἀπώλοντο. Καὶ πίστεως 
ἕνεκα προσέϑηκεν αὐτοῖς οἰκέτας ἰδίους ὁ ̓ άἀνδοκίδης. 
Οὐ μὴν ὅ γε δῆμος τὴν ὀργὴν ἅπασαν ἀφῆκεν ἐνταῦϑα, 

15 ἀλλὰ μᾶλλον ἀπαλλαγεὶς τῶν Ἑρμοκοπιδῶν ὥσπερ σχο-- 
λάξοντι τῷ ϑυμῷ πρὸς τὸν ᾿Δλκιβιάδην ὅλος ἐρρύη, καὶ 
τέλος ἀπέστειλε τὴν Σαλαμινίαν πρὸς αὐτόν, οὐ φαύλως 
αὐτό γε τοῦτο προστάξας, μὴ βιάξεσϑαι. μηδ᾽ ἅπτεσϑαι 
τοῦ σώματος, ἀλλὰ τῷ μετρίῳ λόγῳ χρῆσϑαι κελεύ-: 

φροντας ἀκολουϑεῖν ἐπὶ κρίσιν καὶ πείϑειν τὸν δῆμον. 
᾿Ἐφοβοῦντο γὰρ ταραχὰς τοῦ στρατεύματος ἐν πολεμίᾳ 
γῇ καὶ στάσιν, ὃ ῥαδίως ἂν ἐξειργάσατο βουληϑεὶς ὃ 
᾿Δλκιβιάδης. Καὶ γὰρ ἠθύμουν ἀπιόντος αὐτοῦ καὶ πολ- 
λὴν τριβὴν προσεδόκων καὶ μῆκος ἀργὸν ἐν τῷ Νικίᾳ 

95 τὸν πόλεμον ἕξειν, καϑάπερ μύωπος ἀφῃρημένου τῶν 
πράξεων. Ὁ γὰρ A&ueyog ἦν μὲν πολεμικὸς καὶ ἀνδρώ-- 
ng , ἀξίωμα δ᾽ οὐ προσῆν οὐδ᾽ ὄγκος αὐτῷ διὰ πενίαν. 

XXII. Εὐϑὺς μὲν οὖν ἀποπλέων ὁ ̓ Δ4λκιβιάδης ἀφεί- 
Aero Μεσσήνην ᾿Αϑηναίους. Ἦσαν γὰρ οἵ μέλλοντες 

80 ἐνδιδόναι τὴν πόλιν, οὗς ἐκεῖνος εἰδὼς σαφέστατα τοῖς 
Συρακουσίων φίλοις ἐμήνυσε καὶ διέφϑειρε τὴν πρᾶξιν. 
Ἐν δὲ Θουρίοις γενόμενος καὶ ἀποβὰς τῆς τριήρους ἔκρυ--: 
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ψεν ἑαυτὸν καὶ διέφυγε τοὺς ξητοῦντας. Ἐπιγνόντος 
δέ τινος καὶ εἰπόντος" ..Οὔὐ πιστεύεις, ὦ ̓ Δλκιβιάδη, 
τῇ πατρίδι“, Τὰ μὲν ἄλλ᾽ "ς ἔφη ,,πάντα- περὶ δὲ τῆς 
ψυχῆς τῆς ἐμῆς οὐδὲ τῇ μητρί, μήπως ἀγνοήσασα τὴν 
μέλαιναν ἀντὶ τῆς λευκῆς ἐπενέγκῃ ψῆφον.““ Ὕστερον 5 
δ᾽ ἀκούσας ὅτι ϑάνατον αὐτοῦ κατέγνωκεν ἡ πόλις" 
..4λλ ἐγὼ“ εἶπε ..δείξω αὐτοῖς ὅτι £3.* Τὴν μὲν οὖν 
εἰσαγγελίαν οὕτως ἔχουσαν ἀναγράφουσι" ..Θεσσαλὸς 
Κίμωνος “ακιάδης ᾿4λκιβιάδην Κλεινίου Σκαμβωνίδην 
εἰσήγγειλεν ἀδικεῖν περὶ τὼ 950 , τὴν Δήμητραν καὶ τὴν 10 
Κόρην, ἀπομιμούμενον τὰ μυστήρια καὶ δεικνύοντα 
τοῖς αὑτοῦ ἑταίροις ἐν τῇ οἰκίᾳ τῇ ἑαυτοῦ, ἔχοντα στολὴν 
οἵανπερ ἱεροφάντης ἔχων δεικνύει τὰ ἱερά, καὶ ὀνομά-- 
ξοντα αὑτὸν μὲν ἱεροφάντην, Πουλυτίωνα δὲ δαδοῦχον, 
κήρυχα δὲ Θεόδωρον Φηγαιᾶ, τοὺς δ᾽ ἄλλους ἑταίρους 15 
μύστας προσαγορεύοντα καὶ ἐπόπτας παρὰ τὰ νόμιμα 
καὶ τὰ καϑεστηκότα ὑπό τε Εὐμολπιδῶν καὶ Κηρύκων 
καὶ τῶν. ἱερέων τῶν ἐξ Ἐλευσῖνος.“ ᾿Ερήμην δ᾽ αὐτοῦ 
καταγνόντες καὶ τὰ χρήματα δημεύσαντες ἔτι καταρᾶ-- 
σϑαι προσεψηφίσαντο πάντας ἱερεῖς καὶ ἱερείας, ὧν μό-- 20 
νην φασὶ Θεανὼ τὴν Μένωνος ᾿'Ζγραυλῆϑεν ἀντειπεῖν 
πρὸς τὸ ψήφισμα, φάσκουσαν εὐχῶν, οὐ καταρῶν ἱέρειαν 
γεγονέναι. 

XXIII. Τοσούτων δὲ κατεψηφισμένων ᾿Δ4λκιβιάδου 
καὶ κατεγνωσμένων ἐτύγχανε μὲν ἐν 4ργει διατρίβων, 25 

Jos τὸ πρῶτον ἐκ Θουρίων ἀποδρὰς εἰς Πελοπόννησον 
διεκομέσϑη, φοβούμενος δὲ τοὺς ἐχϑροὺς καὶ παντάπασι 
τῆς πατρίδος ἀπεγνωκὼς ἔπεμψεν εἰς Σπάρτην, ἀξιῶν 
ἄδειαν αὐτῷ γενέσϑαι καὶ πίστιν ἐπὶ μείξοσι χρείαις καὶ 
ὠφελείαις ὧν πρότερον αὐτοὺς ἀμυνόμενος ἔβλαψε. 80 
Ζόντων δὲ τῶν Σπαρτιατῶν καὶ δεξαμένων παραγενο- 
μένος προϑύμως ἕν μὲν εὐθὺς ἐξειργάσατο, μέλλοντας 
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καὶ ἀναβαλλομένους βοηϑεῖν Συρακουσίοις ἐγείρας καὶ 
παροξύνας πέμψαι Γύλιππον ἄρχοντα καὶ ϑραῦσαι τὴν 
ἐκεῖ τῶν ᾿4ϑηναίων δύναμιν" ἕτερον δὲ, κινεῖν τὸν 
αὐτόϑεν πόλεμον ἐπὶ τοὺς ᾿4ϑηναίους" τὸ δὲ τρίτον καὶ 

ὁ μέγιστον, ἐπιτειχίσαι ΖΙεκέλειαν, οὗ μᾶλλον οὐδὲν 
διειργάσατο καὶ κατοικοφϑόρησε τὴν πόλιν. Εὐδοκιμῶν 
δὲ δημοσίᾳ καὶ ϑαυμαζόμενος οὐχ ἧττον ἰδίᾳ τοὺς πολ-- 
λοὺς κατεδημαγώγει καὶ κατεγοήτευε τῇ διαίτῃ λακωνί- 
fov, ὥσϑ᾽ ὁρῶντας ἐν χρῷ κουριῶντα καὶ ψυχρολου- 

Ιϑτοῦντα καὶ μάξῃ συνόντα καὶ ξωμῷ μέλανι χρώμενον 
ἀπιστεῖν καὶ διαπορεῖν, εἴ ποτε μάγειρον ἐπὶ τῆς οἰκέας 
οὗτος ἀνὴρ ἔσχεν ἢ προσέβλεψε μυρεψὸν ἢ Μιλησίας 
ἠνέσχετο ϑιγεῖν χλανίδος. Ἦν yàg, ὥς φασι, μία δει-- 
νότης αὕτη τῶν πολλῶν ἐν αὐτῷ καὶ μηχανὴ ϑήρας ἀν-- 

ιὸ ϑρώπων, συνεξομοιοῦσϑαι καὶ συνομοπαϑεῖν τοῖς ἐπι- 

τηδεύμασι καὶ ταῖς διαίταις, ὀξυτέρας τρεπομένῳ τροπὰς 
τοῦ χαμαιλέοντος. Πλὴν ἐκεῖνος μέν, ὡς λέγεται. πρὸς 
ἕν ἐξαδυνατεῖ χρῶμα τὸ λευκὸν ἀφομοιοῦν ἑαυτόν AAÀ- 
κιβιάδῃ δὲ διὰ χρηστῶν ἰόντι καὶ πονηρῶν ó ὁμοίως οὐδὲν 

20 ἦν ἀμέμητον οὐδ᾽ ἀνεπιτήδευτον, ἀλλ᾿ ἐν Σπάρτῃ γυ- 

μναστικός, εὐτελής, σκυϑρωπός, ἐν Ἰωνίᾳ χλιδανός, ἐπι- 
τερπής, ῥάϑυμος, ἐν Θράκῃ μεϑυστικός, [àv Θετταλοῖς" 

ἱππαστικός, Τισαφέρνῃ δὲ τῷ σατράπῃ συνὼν ὑπερ- 
ἔβαλεν ὃ ὄγκῳ καὶ πολυτελείᾳ τὴν Περσικὴν μεγαλοπρέ- 

25 zt&L&V , οὐχ αὑτὸν ἐξιστὰς οὕτω ῥᾳδίως εἰς ἕτερον ἐξ 
ἑτέρου τρόπον οὐδὲ πᾶσαν δεχόμενος τῷ ἤϑει μεταβο- 
λὴν, ἀλλ᾽, ὅτι τῇ φύσει χρώμενος ἔμελλε λυπεῖν τοὺς 
πον εϑώῤῥῳ, εἰς πᾶν ἀεὶ τὸ πρόσφορον ἐκείνοις σχῆ-- 
μα καὶ πλάσμα κατεδύετο καὶ κατέφευγεν. Ἐν γοῦν τῇ 

80 “ακεδαίμονι πρὸς τὰ ἔξωϑεν ἦν εἰπεῖν" »Οὐ παῖς 

᾿Αχιλλέως, ἀλλ᾽ ἐκεῖνος εἴη ἂν αὐτός, οἷον 4υ- 

κοῦργος ἐπαίδευσε“ τοῖς δ᾽ ἀληϑινοῖς ἄν τις ἐπεφώ- 
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vgésv αὐτοῦ πάϑεσι καὶ πράγμασιν" »Έστιν ἡ πά- 
λαι γυνή." Τιμαίαν γὰρ τὴν [Ἄγιδος γυναῖκα τοῦ 

βασιλέως “στρατευομένου καὶ ἀποδημοῦντος οὕτω διέ- 
φϑειρεν, ὥστε καὶ κύειν ἐξ ̓Δλκιβιάδου καὶ μὴ ἀρνεῖσϑαι, 
καὶ τεκούσης παιδάριον ἄρρεν ἔξω μὲν Δεωτυχίδην xa-5 
λεῖσϑαι. τὸ δ᾽ ἐντὸς αὐτοῦ ψιϑυριξόμενον ὄνομα πρὸς 
τας φίλας καὶ τὰς ὀπαδοὺς ὑπὸ τῆς μητρὸς ᾿4λκιβιάδην 
εἶναι" τοσοῦτος ἔρως κατεῖχε τὴν ἄνϑρωπον. Ὁ δ᾽ ἐν-- 
τρυφῶν ἔλεγεν οὐχ ὕβρει τοῦτο πράττειν οὐδὲ κρατού-- 
μένος ὑφ᾽ ἡδονῆς, ἀλλ᾽ ὅπως “ακεδαιμονίων βασιλεύ-- 10 
σωσιν οἵ ἐξ αὐτοῦ γεγονότες. Οὕτω πραττόμενα ταῦτα 
πολλοὶ κατηγόρουν πρὸς τὸν "yw. Ἐπίστευσε δὲ τῷ 
χρόνῳ μάλιστα, ὅτι σεισμοῦ γενομένου φοβηϑεὶς ἐξέ-- 
Qoeus τοῦ ϑαλάμου παρὰ τῆς γυναικός. εἶτα δέκα μη-- 
νῶν οὐκέτι συνῆλθεν αὐτῇ, μεϑ᾽ οὖς γενόμενον τὸν 15 
Αεωτυχίδην ἀπέφησεν ἐξ αὐτοῦ μὴ γεγονέναι. Καὶ διὰ 
τοῦτο τῆς βασιλείας ἐξέπεσεν ὕστερον 0 Δεωτυχίδης. 

XXIV. Μετὰ δὲ τὴν ἐν Σικελίᾳ τῶν ᾿4ϑηναίων δυσ-- 
τυχίαν ἐπρέσβευσαν εἰς Σπάρτην ἅμα Χῖοι καὶ “έσβιοι 
καὶ Κυξικηνοὶ περὶ ἀποστάσεως. Πραττόντων δὲ Βοιω-- 20 
τῶν μὲν Δεσβίοις,. Φαρναβάξου δὲ Κυξικηνοῖς, "Alu 

| βιάδῃ πεισϑέντες εἵλοντο Χίοις πρὸ πάντων βοηϑεῖν. 
θ4᾿ Ἐκπλεύσας δὲ καὶ αὐτὸς ἀπέστησεν ὀλίγου δεῖν ἅπασαν 

Ἰωνίαν, καὶ πολλὰ συνὼν τοῖς τῶν Μακεδαιμονίων στρα- 

τηγοῖς ἔβλαπτε τοὺς ᾿4ϑηναίους. Ὁ δ᾽ ἴάγις ἐχϑρὸς μὲν 25 
ὑπῆρχεν αὐτῷ διὰ τὴν γυναῖκα κακῶς πεπονϑώς, ἤχϑετο 
δὲ καὶ τῇ δόξῃ" τὰ γὰρ πλεῖστα γίνεσϑαι καὶ προχω-- 
ρεῖν δι’ ᾿4λκιβιάδην λόγος ἦν" τῶν δ᾽ ἄλλων Σπαρτια-- 
τῶν οἱ δυνατώτατοι καὶ φιλοτιμότατοι τὸν ᾿4λκιβιάδην 
ἤδη ἐβαρύνοντο διὰ φϑόνον. Ἴσχυσαν οὖν καὶ διεπρά-- 30 
ξαντο τοὺς οἴκοϑεν ἄρχοντας ἐπιστεῖλαι πρὸς Ἰωνίαν, 
ὅπως ἀποχτείνωσιν αὐτόν. Ὁ δ᾽ ἡσυχῆ προγνοὺς καὶ 
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φοβηϑεὶς τῶν μὲν πράξεων πασῶν ἐκοινώνει τοῖς 4a- 
κεδαιμονίοις, τὸ δ᾽ εἰς χεῖρας ἰέναι παντάπασιν ἔφευγε, 
Τισαφέρνῃ 0i, τῷ βασιλέως σατράπῃ, δοὺς ἑαυτὸν ὑπὲρ 
ἀσφαλείας εὐθὺς ἦν παρ᾽ αὐτῷ πρῶτος καὶ μέγιστος. 

5 Τὸ μὲν γὰρ πολύτροπον καὶ περιττὸν αὐτοῦ τῆς δεινό-- 

τητος οὐκ ὧν ἁπλοῦς, ἀλλὰ κακοήϑης καὶ φιλοπόνηρος, 
ἐθαύμαξεν ὁ βάρβαρος" ταῖς δὲ καϑ᾽ ἡμέραν ἐν τῷ συ- 
σχολάζειν καὶ συνδιαιτᾶσϑαι χάρισιν οὐδὲν ἦν ἄτεγκτον 
ἦϑος οὐδὲ φύσις ἀνάλωτος. ἀλλὰ καὶ δεδιόσι καὶ φϑο-- 

10 νοῦσιν ὅμως τὸ συγγενέσϑαι καὶ προσιδεῖν ἐκεῖνον ἡδο-- 
viv τινα καὶ φιλοφροσύνην παρεῖχε. TaAX οὖν ὧν καὶ 
μισέλλην ἐν τοῖς μάλιστα Περσῶν ὃ Τισαφέρνης οὕτως 
ἐνεδίδου τῷ ̓ 4λκιβιάδῃ κολακευόμενος, ὥσϑ᾽ ὑπερβάλ-- 
λειν αὐτὸν ἀντικολακεύων ἐκεῖνος. Ὧν γὰρ ἐκέκτητο 

ι8ὃ παραδείσων τὸν κάλλιστον καὶ ὑδάτων καὶ λειμώνων 
ὑγιεινῶν ἕνεκεν [καὶ] διατριβὰς ἔχοντα καὶ καταφυγὰς 
ἠσκημένας βασιλικῶς καὶ περιττῶς ᾿ἡλκιβιάδην καλεῖν 

&Oevo * καὶ πάντες οὕτω καλοῦντες καὶ προσαγορεύοντες 
διετέλουν. 

20 XXV. ᾿“πογνοὺς οὖν 0 4λκιβιάδης τὰ τῶν Σπαρτια- 
τῶν ὡς ἄπιστα καὶ φοβούμενος τὸν yi, ἐκάκου καὶ 
διέβαλλε πρὸς τὸν Τισαφέρνην, οὐκ ἐῶν βοηϑεῖν αὐτοῖς 
προϑύμως οὐδὲ καταλύειν τοὺς ᾿4ϑηναίους, ἀλλὰ γλί- 
σχρῶς χορηγουντὰ ϑλίβειν καὶ ἀποκναίειν ἀτρέμα καὶ 

25 ποιεῖν ἀμφοτέρους βασιλεῖ χειροήϑεις καὶ καταπόνους 

oz ἀλλήλων. Ὁ δ᾽ ἐπείϑετο ῥαδίως καὶ δῆλος ἡ ἦν ἀγα- 
πῶν καὶ ϑαυμάξων. ὥστ᾽ ἀποβλέπεσϑαι τὸν ᾿Δλκιβιάδην 

ἑκατέρωϑεν ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων. τοὺς δ᾽ ᾿4ϑηναίους με-- 
ταμέλεσϑαι τοῖς γνωσϑεῖσι περὶ αὐτοῦ κακῶς πάσχον-- 

βϑοτας, ἄχϑεσθϑαι δὲ κἀκεῖνον ἤδη καὶ φοβεῖσϑαι, μὴ παν-- 
τάπασι τῆς πόλεως ἀναιρεϑείσης ὑπὸ “ακεδαιμονίοις 
γένηται μισούμενος. Ἐν δὲ τῇ Σάμῳ τότε πάντα τὰ 
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πράγματα τοῖς ᾿4ϑηναίοις σχεδον ὑπῆρχε" κἀκεῖθεν 0g- 
μώμενοι τῇ ναυτικῇ δυνάμει τὰ μὲν ἀνεκτῶντο τῶν 
ἀφεστώτων. τὰ δ᾽ ἐφύλαττον ἁμῶς γέ zog ἔτι τοῖς πο- 
λεμίοις κατὰ ϑάλατταν ὄντες ἀξιόμαχοι, Τισαφέρνην δὲ 
φοβούμενοι xul τὰς λεγομένας ὅσον οὔπω παρεῖναι Φοι-ὅ | 
νίσσας τριήρεις πεντήκοντα xol ἑκατὸν οὔσας, ὧν ἀφι-- 
xou£vov οὐδεμία σωτηρίας ἐλπὶς ὑπελείπετο τῇ πόλει. 

Ταῦτα δ᾽ εἰδὼς ᾿4λκιβιάδης ἔπεμπε κρύφα πρὸς τοὺς ἐν 
Σάμῳ δυνατοὺς τῶν ᾿4ϑηναίων, ἐλπέδας ἐνδιδοὺς παρέ- 
ἕξειν τὸν Τισαφέρνην φίλον, οὐ τοῖς πολλοῖς χαριξόμενος 10 

οὐδὲ πιστεύων ἐκείνοις, ἀλλὰ τοῖς ἀρίστοις, εἰ τολμή-- 
σειαν ἄνδρες ἀγαϑοὶ γενόμενοι καὶ παύσαντες ὑβρίζοντα 
τὸν δῆμον αὐτοὶ δι᾽ ἑαυτῶν σώξειν τὰ πράγματα καὶ τὴν 
πόλιν. Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι σφόδρα προσεῖχον τῷ Ax 
βιάδῃ" τῶν δὲ “στρατηγῶν εἷς, Φρύνιχος ὁ Δειφαδιώτης, 15 
ὑποπτεύσας, ὅπερ ἦν, τὸν ᾿4λκιβιάδην οὐδέν τι μᾶλλον 

ὀλιγαρχίας ἢ δημοχρατίας δεόμενον. ξητοῦντα δὲ πάν-- 
τῶς κατελθεῖν ἐκ διαβολῆς τοῦ δήμου προϑεραπεύειν 
καὶ ὑποδύεσθαι τοὺς δυνατοὺς ἀνθίστατο. Κρατούμε-- 
vog δὲ τῇ γνώμῃ καὶ φανερῶς ἤδη τοῦ ᾿Δ4λκιβιάδου γε-- 20 

05 γονὼς ἐχϑρὸς ἐξήγγειλε κρύφα πρὸς ᾿4στύοχον τὸν τῶν 
πολεμίων ναύαρχον, ἐγκελευόμενος φυλάττεσϑαι καὶ 
συλλαμβάνειν ὡς ἐπαμφοτερίζοντα τὸν ᾿Δ4λκιβιάδην. 
Ἐλελήϑει δ᾽ ἄρα προδότης προδότῃ διαλεγόμενος. Τὸν 
γὰρ Τισαφέρνην ἐκπεπληγμένος ὁ ᾿Ἵστύοχος καὶ τὸν 26 
᾿Αλκιβιάδην ὁρῶν παρ᾽ αὐτῷ μέγαν ὄντα, κατεμήνυσε 
τὰ τοῦ Φρυνίχου πρὸς αὐτούς. Ὁ δ᾽ ᾿Δλκιβιάδης εὐθὺς 
εἰς Σάμον ἔπεμψε τοὺς τοῦ Φρυνίχου κατηγορήσοντας. 
"Ayavaxvovvrov δὲ πάντων καὶ συνισταμένων ἐπὶ τὸν 
Φρύνιχον, οὐχ ὁρῶν ἑτέραν διαφυγὴν ἐκ τῶν παρόντων 80 
ἐπεχείρησεν ἰάσασϑαι μείζονι καχῷ τὸ κακόν. 4ὖϑις γὰρ 
ἔπεμψε πρὸς τὸν ᾿᾿στύοχον, ἐγκαλῶν μὲν ὑπὲρ τῆς μηνύ- 

PLUT. viT. I. 26 
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σεως, ἐπαγγελλόμενος δὲ τὰς ναῦς καὶ τὸ στρατόπεδον᾽ 
τῶν ᾿4ϑηναίων ὑποχείριον αὐτῷ παρέξειν. Οὐ μὴν 
ἔβλαψέ γε τοὺς ᾿4ϑηναίους ἡ τοῦ Φρυνίχου προδοσία 

διὰ τὴν "4ovvóyov παλιμπροδοσίαν. Καὶ γὰρ ταῦτα 
5 κατεῖπε τοῦ Φρυνίχου πρὸς τοὺς περὶ τὸν ᾿Δλκιβιάδην. 
Ὁ δὲ Φρύνιχος προαισϑόμενος καὶ προσδεχόμενος δευ-- 
τέραν κατηγορίαν παρὰ τοῦ ᾿Αλκιβιάδου, φϑάσας αὐτὸς 
προεῖπε τοῖς ᾿4ϑηναίοις. ὅτι μέλλουσιν ἐπιπλεῖν οἵ πο-- 
λέμιοι, καὶ παρήνεσε πρὸς ταῖς ναυσὶν εἷναι καὶ περιτει-- 

10 χίσαι τὸ στρατόπεδον. Ἐπεὶ δὲ πραττόντων ταῦτα τῶν 
᾿ϑηναίων ἧκε γράμματα πάλιν παρὰ τοῦ ᾿Αλκιβιάδου 
φυλάττεσϑαι κελεύοντος τὸν Φρύνιχον ὡς προδιδόντα 
τοῖς πολεμίοις τὸν ναύσταϑμον, ἠπίστησαν οἰόμενοι τὸν 
᾿Αλκιβιάδην εἰδότα σαφῶς τὴν τῶν πολεμίων παρα- 

15 σκευὴν καὶ διάνοιαν ἀποχρῆσϑαι πρὸς τὴν τοῦ Φρυ- 
νίχου διαβολὴν οὐκ ἀληϑῶς. Ὕστερον μέντοι τὸν Φρύ- 
νιχον ἑνὸς τῶν περιπόλων Ἕρμωνος ἐν ἀγορᾷ πατάξαν-- 
τος ἐγχειριδίῳ καὶ διαφϑείραντος, οἱ ᾿4ϑηναῖοι δέκης 
γενομένης τοῦ μὲν Φρυνέχου προδοσίαν κατεψηφίσαντο 

“Οτεϑνηκότος, τὸν δ᾽ Ἕρμωνα καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ συ-- 
στάντας ἐστεφάνωσαν. 

XXVI. Ἐν δὲ τῇ Σάμῳ τότε κρατήσαντες οἵ Aui 
δου φίλοι πέμπουσι Πείσανδρον εἰς ἄστυ κινήσοντα τὴν 
πολιτείαν καὶ παραϑαρρυνοῦντα τοὺς δυνατοὺς τῶν 

46 πραγμάτων ἀντιλαμβάνεσϑαι καὶ καταλύειν τὸν δῆμον, 
ὡς ἐπὶ τούτοις τοῦ ᾿Δλκιβιάδου Τισαφέρνην αὐτοῖς qi- 
λον καὶ σύμμαχον παρέξοντος. Αὕτη γὰρ ἦν πρόφασις 
καὶ τοῦτο πρόσχημα τοῖς καϑιστᾶσι τὴν ὀλιγαρχίαν. 
Ἐπεὶ δ᾽ ἴσχυσαν καὶ παρέλαβον τὰ πράγματα οἱ πεντα- 

80 κισχίλιοι λεγόμενοι, τετρακόσιοι δὲ ὄντες, ἐλάχιστα τῷ 
᾿Δλκιβιάδῃ προσεῖχον ἤδη καὶ μαλακώτερον ἥπτοντο τοῦ 
πολέμου, τὰ μὲν ἀπιστοῦντες ἔτι πρὸς τὴν μεταβολὴν 
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ξενοπαϑοῦσι τγῖς πολίταις. τὰ δ᾽ οἰόμενοι μᾶλλον ἐν-- 
δώσειν αὐτοῖς “Ιακεδαιμονίους ἀεὶ πρὸς ὀλιγαρχίαν ἐπι-- 
τηδείως ἔχοντας. Ὁ μὲν οὖν κατὰ τὴν πόλιν δῆμος ἄκων 
ὑπὸ δέους ἡσυχίαν ἦγε" καὶ γὰρ ἀπεσφάγησαν οὐκ ὀλίγοι 
τῶν ἐναντιουμένων φανερῶς τοῖς τετρακοσίοις" οἵ δ᾽ ἐν 
Σάμῳ ταῦτα πυνϑανόμενοι καὶ ἀγανακτοῦντες ὥρμηντο 
πλεῖν εὐθὺς ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ, καὶ μεταπεμψάμενοι τὸν 
“λκιβιάδην καὶ στρατηγὸν ἀποδείξαντες ἐκέλευον ἡγεῖ- 
σϑαι καὶ καταλύειν τοὺς τυράννους. Ὁ δ᾽ οὐχ οἷον ἄν 
τις ἐξαίφνης χάριτι τῶν πολλῶν μέγας γεγονὼς ἔπαϑε! 10 
καὶ ἠγάπησε, πάντα δεῖν εὐθὺς οἰόμενος χαρίζεσϑαι καὶ 
μηδὲν ἀντιλέγειν τοῖς ἐκ πλάνητος καὶ φυγάδος αὐτὸν 
νεῶν τοσούτων καὶ στρατοπέδου καὶ δυνάμεως τηλικαύ-- 
της ἀποδείξασιν ἡγεμόνα καὶ στρατηγόν, ἀλλ᾿ ὅπερ ἦν 
ἄρχοντι μεγάλῳ προσῆκον, ἀνϑίστασϑαι φερομένοις ὑπ᾿ 15 
ὀργῆς, κωλύσας ἐξαμαρτεῖν. τότε γοῦν τὰ πράγματα τῇ 
πόλει περιφανῶς ξσῶσεν. Εἰ γὰρ ἄραντες ἀπέπλευσαν 
οἴκαδε, τοῖς μὲν πολεμίοις εὐθὺς ἔχειν ὑπῆρχεν Ἰωνίαν 

206 ἅπασαν. Ἑλλήσποντον ἀμαχεὶ καὶ τὰς νήσους, ᾽48η- 
ναίοις δὲ πρὸς ᾿4ϑηναίους μάχεσϑαι τὸν πόλεμον εἰς 30 
τὴν πόλιν ἐμβαλόντας" ὃν μόνος μάλιστα μὴ γενέσϑαι 
διεκώλυσεν ὁ ᾿Αλκιβιάδης, οὐ μόνον πείϑων καὶ διδά--. 
σκῶν τὸ πλῆϑος, ἀλλὰ καὶ καϑ' ἕνα τοὺς μὲν ἀντιβολῶν, 
τῶν δ᾽ ἐπιλαμβανόμενος. Συνέπραττε δ᾽ αὐτῷ καὶ Θρα- 
σύβουλος ὃ Στειριεὺς ἅμα παρὼν καὶ κεκραγώς" ἦν γὰρ, 25 
ὡς λέγεται. μεγαλοφωνότατος ᾿4ϑηναίων. Ἐκεῖνό τε δὴ 
χαλὸν τοῦ ᾿Αλκιβιάδου καὶ δεύτερον, ὅτι ὑποσχόμενος 
τὰς Φοινίσσας ναῦς, ἃς προσεδέχοντο “ακεδαιμόνιοι 

βασιλέως πέμψαντος, ἢ μεταστήσειν πρὸς αὐτοὺς ἢ 
διαπράξεσϑαι μηδὲ πρὸς ἐκείνους κομισϑῆναι, διὰ τα-- 80 
χέων ἐξέπλευσε. Καὶ τὰς μὲν ναῦς ἐκφανείδας περὶ 

"ἄσπενδον οὐκ ἤγαγεν ὁ Τισαφέρνης, M ἐψεύσατο 
* 
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τοὺς “ακεδαιμονίους, τὴν δ᾽ αἰτέαν τοῦ ἀποτρέψαι παρ᾽. 
ἀμφοτέροις ὁ ̓ Δλκιβιάδης εἶχε, καὶ μᾶλλον ἔτι παρὰ τοῖς 
“ακεδαιμονίοις, ὡς διδάσκων τὸν βάρβαρον αὐτοὺς ὑφ᾽ 
αὑτῶν περιορᾶν ἀπολλυμένους τοὺς Ἕλληνας. Οὐ γὰρ 

δὴν ἄδηλον, ὅτι τοῖς ἑτέροις δύναμις τοσαύτη προσγε-- 
νομένη τοὺς ἑτέρους ἀφῃρεῖτο κομιδῇ τὸ κράτος τῆς 
ϑαλάττης. 

XXVII. Ἐκ τούτου κατελύϑησαν μὲν oí divum one 

τῶν ᾿Αλκιβιάδου φίλων προϑύμως συλλαμβανομένων 
Ιοτοῖς τὰ δήμου φρονοῦσι: βουλομένων δὲ τῶν ἐν ἄστει 

καὶ κελευόντων κατιέναι τὸν ᾿Αλκιβιάδην αὐτὸς ᾧετο 
δεῖν μὴ κεναῖς χερσὶ μηδὲ ἀπράκτοις οἴχτῳ καὶ χάριτι 
τῶν πολλῶν. ἀλλ᾽ ἐνδόξως κατελθεῖν. Z0 πρῶτον μὲν 
ὀλέγαις ναυσὶν ἐκ Σάμου περιέπλει τὴν Κνιδίων καὶ 

15 Κῴων ϑάλασσαν᾽ ἐκεῖ δ᾽ ἀκούσας Μίνδαρον τὸν Σπαρ- 

τιάτην εἰς Ἑλλήσποντον ἀναπλεῖν τῷ στόλῳ παντὶ καὶ 
τοὺς ᾿Αϑηναίους ἐπακολουϑεῖν ἠπείγετο βοηϑῆσαι τοῖς 
στρατηγοῖς. Καὶ κατὰ τύχην εἰς τοῦτο καιροῦ συνήνυσε 
πλέων ὀκτωκαίδεκα τριήρεσιν. ἐν ᾧ πάσαις ὁμοῦ ταῖς 

φυναυσὶ συμπεσόντες εἰς τὸ αὐτὸ καὶ διαναυμαχοῦντες 
περὶ Αβυδον ἀμφότεροι τοῖς μὲν ἡττώμενοι μέρεσι, τοῖς 
δὲ νικῶντες ἄχρι δείλης ἀγῶνι μεγάλῳ συνείχοντο. Καὶ 
παρέσχε μὲν ἐναντίαν δόξαν ἀμφοτέροις ἐπιφανείς, ὥστε 
ϑαρρεῖν μὲν τοὺς πολεμίους, ϑορυβεῖσϑαι δὲ τοὺς '4ϑη- 

φοναίους. Ταχὺ δὲ σημεῖον ἄρας ἀπὸ τῆς ναυαρχίδος φί-- 
λιον ὥρμησεν εὐϑὺς ἐπὶ τοὺς κρατοῦντας καὶ διώκοντας 
τῶν Πελοποννησίων. Τρεψάμενος δ᾽ αὐτοὺς ἐξέωσεν εἰς 
τὴν γῆν, καὶ προσκείμενος ἔκοπτε τὰς ναῦς καὶ συνετί- 
τρῶῦσκε, τῶν ἀνδρῶν ἐκνεόντων καὶ Φαρναβάξου πεζῇ 

30 προσβοηϑοῦντος αὐτοῖς καὶ μαχομένου παρὰ τὴν ϑάλατ- 
ταν ὑπὲρ τῶν νεῶν. Τέλος δὲ τῶν μὲν πολεμίων τριά-- 
κοντὰ λαβόντες, ἀνασώσαντες δὲ τὰς αὑτῶν τρόπαιον 
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ἔστησαν. Οὕτω δὲ λαμπρᾷ χρησάμενος εὐτυχίᾳ καὶ φι-- 
λοτιμούμενος εὐϑὺς ἐγκαλλωπίσασϑαι τῷ Τισαφέρνῃ, 
ξένια καὶ δῶρα παρασχευασάμενος καὶ ϑεραπείαν ἔχων 
ἡγεμονικὴν ἐπορεύετο πρὸς αὐτόν. Οὐ μὴν ἔτυχεν ὧν 
προσεδόκησεν, ἀλλὰ πάλαι κακῶς ἀκούων ὁ Τισαφέρνης 5 
ὑπὸ τῶν “ακεδαιμονίων καὶ φοβούμενος αἰτίαν λαβεῖν 
ἐκ βασιλέως, ἔδοξεν ἐν καιρῷ τὸν ᾿4λκιβιάδην ἀφῖχϑαι, 
καὶ συλλαβὼν αὐτὸν εἶἷρξεν ἐν Σάρδεσιν ὡς λύσιν ἐκεί-- 
νης τῆς διαβολῆς τὴν ἀδικίαν ταύτην ἐσομένην. 

ΧΧΥΤΙ. Τριάκοντα δ᾽ ἡμερῶν διαγενομένων ὁ 141-10 
κιβιάδης ἵππου ποϑὲν εὐπορήσας καὶ ἀποδρὰς τοὺς φύ- 
λακας εἰς Κλαζομενὰς διέφυγε. Καὶ τὸν μὲν Τισαφέρνην 
προσδιέβαλλεν, ὡς ὑπ᾽ ἐκείνου μεϑειμένος, αὐτὸς δὲ 
πλεύσας εἰς τὸ στρατόπεδον τῶν ᾿4ϑηναίων καὶ πυϑό-- 
μενος Μίνδαρον ὁμοῦ καὶ Φαρνάβαζον ἐν Κυξίκῳ γε-- τὸ 
γονέναι. τοὺς μὲν στρατιώτας παρώρμησεν. ὡς ἀνάγκην 
οὖσαν αὐτοῖς καὶ ναυμαχεῖν καὶ πεζομαχεῖν καὶ νὴ Ζέα 

907 τειχομαχεῖν πρὸς τοὺς πολεμίους" χρήματα γὰρ οὐκ εἷναι 
μὴ πάντη κρατοῦσι - πληρώσας δὲ τὰς ναῦς καὶ κατάρας 
εἰς Προικόννησον ἐκέλευσεν ἐντὸς περιβάλλειν τὰ λεπτὰ 20 
πλοῖα καὶ παραφυλάσσειν, ὅπως μηδεμία τοῖς πολεμίοις 
ἐπιπλέοντος αὐτοῦ γένοιτο μηδαμόϑεν πρραΐίσϑησις. 
Ἔτυχε δὲ καὶ πολὺν ὄμβρον ἐξαίφνης ἐπιπεσόντα καὶ 
βροντὰς καὶ ξόφον συνεργῆσαι καὶ συνεπικρύψαι τὴν 
παρασκευήν. Οὐ γὰρ μόνον τοὺς πολεμίους ἔλαϑεν, 26 
ἀλλὰ καὶ τοὺς ᾿4ϑηναίους ἀπεγνωϊλότας ἤδη ἐμβῆναι 
κελεύσας ἀνήχϑη. Καὶ μετὰ μικρὸν ὅ τε ζόφος διελύϑη 
καὶ κατώφϑησαν αἵ τῶν Πελοποννησίων νῆες αἰωρού-- 
μεναι πρὸ τοῦ λιμένος τῶν Κυξικηνῶν. Δείσας οὖν ὃ 
᾿Δλκιβιάδης, μὴ διὰ τὸ πλῆϑος αὐτὸν προϊδόντες εἰς 80 
τὴν γῆν καταφύγωσι, τοὺς μὲν στρατηγοὺς ἐκέλευσεν 
ἡσυχῇ πλέοντας ὑπολείπεσϑαι, αὐτὸς δὲ τετταράκοντα 
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ναῦς ἔχων ἐφαίνετο καὶ προὐκαλεῖτο τοὺς πολεμίους. 
Ἐπεὶ δ᾽ ἐξηπάτηντο καὶ καταφρονήσαντες ὡς ἐπὶ τοσαύ-- 
τας ἀντεξήλασαν, αὐτοὶ μὲν εὐθὺς ἐξήπτοντο καὶ συνε- 
πλέκοντο, τῶν δ᾽ ἄλλων ἤδη μαχομένοις ἐπιφερομένων 

5 ἐκπλαγέντες ἔφευγον. Ὁ δ᾽ ᾿Δλκιβιάδης εἴκοσι ταῖς ἀρί- 
σταις διεκπλεύσας καὶ προσβαλὼν τῇ γῇ καὶ ἀποβὰς ἐνέ- 
κειτο τοῖς φεύγουσιν ἐκ τῶν νεῶν καὶ πολλοὺς ἔφϑειρε" 
Μινδάρου δὲ καὶ Φαρναβάξου προσβοηϑούντων κρατή-- 
σας, τὸν μὲν Μίνδαρον ἀνεῖλεν ἐρρωμένως ἀγωνιξόμενον, 

10 ὁ δὲ Φαρνάβαξος ἔφυγε. Πολλῶν δὲ καὶ νεκρῶν καὶ ὅπλων 
κρατήσαντες τάς τε ναῦς ἁπάσας ἔλαβον, χειρωσάμενοι 
«δὲ καὶ Κύξικον, ἐκλιπόντος τοῦ Φαρναβάζου καὶ τῶν Πε- 
λοποννησίων διαφϑαρέντων, οὐ μόνον τὸν Ἑλλήσποντον 
εἶχον βεβαίως, ἀλλὰ καὶ τῆς ἄλλης ϑαλάττης ἐξήλασαν 

16 κατὰ κράτος τοὺς “ακεδαιμονίους. Εάλω δὲ καὶ γράμ- 
ματα λακωνικῶς φράξοντα τοῖς Ἐφόροις τὴν γεγενημέ- 
νὴν ἀτυχίαν. »Ἔρρει τὰ κᾶλα: Μίνδαρος ἀπεσσούα" 
πεινῶντι τὠώνδρες ἀπορίομες,, τί χρὴ δρᾶν. x. 

XXIX. Οὕτω δ᾽ ἐπήρϑησαν oí μετὰ τοῦ ᾿Δλκιβιάδου 
40 στρατευσάμενοι καὶ τοσοῦτον ἐφρόνησαν, ὥστ᾽ ἀπαξιοῦν 

ἔτι τοῖς ἄλλοις καταμιγνύναι στρατιώταις ἑαυτοὺς πολ-- 
λάκις ἡττημένοις ἀηττήτους ὄντας. Καὶ γὰρ οὐ πολλῶ 
πρότερον συνεβεβήκει πταίσαντος περὶ Ἔφεσον τοῦ 
Θρασύλλου τὸ χαλκοῦν ἀνεστάναι τρόπαιον ὑπὸ τῶν 

20 Ἐφεσίων ἐπ᾽ αἰσχύνῃ τῶν ᾿Αϑηναίων. Ταῦτ᾽ οὖν ὠνεί- 
διξον of μετὰ τοῦ ᾿Ἀλκιβιάδου τοῖς μετὰ τοῦ Θρασύλλου, 
μεγαλύνοντες αὑτοὺς καὶ τὸν στρατηγόν, ἐκείνοις δὲ 
μήτε γυμνασίων μήτε χώρας ἐν στρατοπέδῳ κοινωνεῖν 
ἐθέλοντες. Ἐπεὶ δὲ Φαρνάβαζος ἱππέας τε πολλοὺς ἔχων 

80 καὶ πεζοὺς ἐπῆλϑεν αὐτοῖς ἐμβεβληκόσιν εἰς τὴν ABv- 
δηνῶν, ὁ δ᾽ ̓ 4λκιβιάδης ἐκβοηϑήσας ἐπ᾽ αὐτὸν ἐτρέψατο 
καὶ κατεδίωξεν ἄχρι σκότους μετὰ τοῦ Θρασύλλου, καὶ 
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ἀνεμίγνυντο καὶ κοινῇ φιλοφρονούμενοι καὶ χαίροντες 

ἐπανήεσαν εἰς τὸ στρατόπεδον. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ στήσας 
τρόπαιον ἐλεηλάτει τὴν Φαρναβάξου χώραν οὐδενὸς 
ἀμύνεσϑαι τολμῶντος. Ἱερεῖς μέντοι καὶ ἱερείας ἔλαβε 
μέν, ἀλλ᾿ ἀφῆκεν ἄνευ λύτρων. Χαλκηδονίοις δ᾽ ἀφε- 5 
στῶσι καὶ δεδεγμένοις φρουρὰν καὶ ἁρμοστὴν “ακεδαι-- 
μονίων ὡρμημένος πολεμεῖν, ἀκούσας δ᾽ ὅτι τὴν λείαν 
πᾶσαν ἐκ τῆς χώρας συναγαγόντες εἰς Βιϑυνοὺς ἐκτί- 
ϑενται φίλους ὄντας ἧκεν ἐπὶ τοὺς ὅρους ἄγων τὸ στρά- 
τευμα καὶ κήρυκα προπέμψας ἐνεκάλει τοῖς Βιϑυνοῖς. 10 
Οἱ δὲ δείσαντες τήν τε λείαν ἀπέδοσαν αὐτῷ καὶ φιλίαν 
ὡμολόγησαν. 

ΧΧΧ, ᾿Αποτειχιξομένης δὲ τῆς “Χαλκηδόνος ἐ ἐκ ϑαλάτ- 
της εἰς ϑάλατταν ὃ Φαρνάβαξος ἧκεν ὡς λύσων τὴν πο-- 
λιορκίαν" καὶ Ἱπποκράτης ὁ ἁρμοστὴς ἐκ τῆς πόλεως 19 

208 ἐξαγαγὼν τὴν σὺν αὑτῷ δύναμιν ἐπεχείρει τοῖς '49η- 

ναίοις. Ὁ δ᾽ ᾿Δλκιβιάδης ἅμα πρὸς ἀμφοτέρους ἀντι- 
τάξας τὸ στράτευμα τὸν μὲν Φαρνάβαξον αἰσχρῶς φεύ-- 
γειν ἠνάγκασε, τὸν δ᾽ Ἱπποκράτη διέφϑειρε καὶ συχνοὺς 
τῶν περὶ αὐτὸν ἡττηϑέντας. Εἶτ᾽ αὐτὸς μὲν ἐκπλεύσας 90 
εἰς τὸν Ἑλλήσποντον ἠργυρολόγει καὶ Σηλυβρίαν εἷλεν, 
ἀφειδήσας ἑαυτοῦ παρὰ τὸν καιρόν. Οἱ γὰρ ἐνδιδόντες 
τὴν πόλιν συνέϑεντο μὲν ἀνασχήσειν πυρσὸν αὐτῷ us- 
σούσης νυκτὸς, ἠναγκάσϑησαν δὲ τοῦτο ποιῆσαι πρὸ 
τοῦ καιροῦ τῶν συνωμοτῶν τινὰ φοβηϑέντες ἐξαίφνης as 
μεταβαλόμενον. ᾿Δἀρϑέντος οὖν τοῦ πυρσοῦ μηδέπω τῆς 
στρατιᾶς οὔσης ἑτοίμης, ἀναλαβὼν ὅσον τριάκοντα περὶ 
αὑτὸν ἐπείγετο δρόμῳ πρὸς τὰ τείχη, τοὺς ἄλλους ἕπε- 
σϑαι κατὰ τάχος κελεύσας. ᾿Ανοιχϑείσης δὲ τῆς πύλης 
αὐτῷ καὶ προσγενομένων τοῖς τριάκοντα πελταστῶν εἴ-- 30 
κοσι παρεισπεσὼν εὐϑὺς ἤσϑετο τοὺς Σηλυβριανοὺς ἐξ 
ἐναντίας μετὰ τῶν ὅπλων ἐπιφερομένους. Ἐπεὶ δ᾽ ὑπο- 
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στάντι μὲν οὐκ ἐφαίνετο σωτηρία, πρὸς δὲ τὸ φυγεῖν 
ἀήττητος ἄχρι τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἐν ταῖς στρατηγίαις 
γεγονὼς φιλονεικότερον εἶχε, τῇ σάλπιγγι σημήνας σιω-- 
πὴν ἐκέλευσεν ἕνα τῶν παρόντων ἀνειπεῖν Σηλυβρια- 

δνοῖξ ᾿4ϑηναίους ἐναντία ὅπλα μὴ τίϑεσϑαι. Τοῦτο τὸ 
κήρυγμα τοὺς μὲν ἀμβλυτέρους ἐποίησε πρὸς τὴν μάχην, 
ὡς τῶν πολεμίων ἔνδον ὄντων ἁπάντων, οὗ δὲ ταῖς ἐλ-- 
πίσυν ἡδίους ἐγένοντο πρὸς τὰς διαλύσεις. Ev ᾧ ὃὲ 

συστάντες ἀλλήλοις ἐδίδοσαν λόγον, ἐπῆλϑεν ἡ ἡ στρατιὰ 
Ι0τῷ ᾿Δλκιβιάδῃ, καὶ τεχμαιρόμενος, ὅπερ ἦν, εἰρηνικὰ 

φρονεῖν τοὺς Σηλυβριανούς, ἔδεισε μὴ τὴν πόλιν οἵ 
Θρᾷκες διαρπάσωσιν. Ἦσαν δὲ πολλοί, χάριτι τοῦ ᾽41-- 
κιβιάδου καὶ δι᾿ εὔνοιαν στρατευόμενοι προϑύμως. 
᾿Δπέπεμψεν οὖν τούτους ἅπαντας ἐκ τῆς πόλεως, τοὺς 

ιὸ δὲ Σηλυβριανοὺς δεηϑέντας οὐδὲν ἠδίκησεν, ἀλλὰ χρή-- 
ματα λαβὼν καὶ φρουρὰν ἐγκαταστήσας ἀπῆλϑεν. 

ΧΧΧΙ. Οἱ δὲ πολιορκοῦντες τὴν Χαλκηδόνα στρατη-- 
γοὶ σπονδὰς ἐποιήσαντο πρὸς Φαρνάβαζον ἐπὶ τῷ χρή-- 
ματα λαβεῖν καὶ Χαλκηδονίους ὑπηχόους πάλιν ᾿4ϑη- 

20ve(otg εἷναι, τὴν δὲ Φαρναβάξου χώραν μὴ ἀδικεῦν, 
Φαρνάβαξον δὲ πρέσβεσιν ᾿4ϑηναίων πρὸς βασιλέα 
πομπὴν μετ᾽ ἀσφαλείας παρασχεῖν. ἃς οὖν ἐπανελθόντα 

τὸν ᾿Αλκιβιάδην ὁ Φαρνάβαξος ἠξίου καὶ αὐτὸν ὀμόσαι 
περὶ τῶν ὡμολογημένων, οὐκ ἔφη πρότερον ἢ ἐκεῖνον 

95 αὐτοῖς ὀμόσαι. Γενομένων δὲ τῶν ὅρκων ἐπὶ Βυξαντίους 
ἀφεστῶτας ἦλϑε καὶ περιετείχιξε τὴν πόλιν. ᾿ἀναξιλάου 
δὲ καὶ “υκούργου καί τινων ἄλλων συνθεμένων ἐπὶ σω- 
τηρίᾳ παραδώσειν τὴν πόλιν, διαδοὺς λόγον, ὡς ἀνέ- 
στησιν αὐτοὺς πράγματα νεώτερα συνισιάμενα περὶ τὴν 

.301ovíav, ἡμέρας ἀπέπλει ταῖς ναυσὶ πάσαις, νυκτὸς δ᾽ 
ὑποστρέψας αὐτὸς μὲν ἀπέβη μετὰ τῶν ὁπλιτῶν καὶ 
προσελθὼν τοῖς τείχεσιν ἡσυχίαν ἦγεν, al δὲ νῆες ἐπὶ 
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τὸν λιμένα πλεύσασαι καὶ βιαξόμεναι κραυγῇ ve πολλῇ 
καὶ ϑορύβοις καὶ ψόφοις ἅμα μὲν ἐξέπληττον τῷ ἀπροσ- 
δοκήτω τοὺς Βυξαντίους. ἅμα δὲ τοῖς ἀττικίξουσι παρ- 
εἴχον ἐπ᾽ ἀδείας τὸν ᾿4λκιβιάδην δέχεσθαι, πάντων ἐπὶ 
τὸν λιμένα καὶ τὰς ναῦς βοηϑούντων. Οὐ μὴν ἀμαχεὶ 
προσεχώρησαν" οἱ γὰρ παρόντες ἐν τῷ Βυξαντέίῳ Πελο-- 
ποννήσιοι καὶ Βοιωτοὶ καὶ Μεγαρεῖς τοὺς μὲν ἀπὸ τῶν 
νεῶν ἐτρέψαντο καὶ καϑεῖρξαν εἰς τὰς ναῦς πάλιν, τοὺς 

δ᾽ ̓ 4ϑηναίους ἔνδον ὄντας αἰσϑόμενοι καὶ συντάξαντες 
ἑαυτοὺς ἐχώρουν ὁμόσε. Καρτερᾶς δὲ μάχης γενομένης 10 
ἐνίκησεν ᾿Δλκιβιάδης τὸ δεξιὸν χέρας ἔχων, Θηραμένης 
δὲ τὸ εὐώνυμον, καὶ τῶν πολεμίων τοὺς περιγενομένους 
ὅσον τριακοσίους ξῶντας ἔλαβε. Βυξαντίων δὲ μετὰ τὴν 

09 μάχην οὐδεὶς ἀπέϑανεν οὐδ᾽ ἔφυγεν " ἐπὶ τούτοις γὰρ ot 
ἄνδρες παρεῦζοσαν τὴν πόλιν καὶ ταῦτα συνέϑεντο, μηδὲν 15 
αὑτοῖς ἴδιον ὑπεξελόμενοι. zhió καὶ δίκην προδοσίας ἐν 
“Πακεδαίμονι φεύγων ὁ ᾿Δναξίλαος ἐφάνη τῷ λόγῳ τὸ 
ἔργον οὐκ αἰσχύνων. Ἔφη γὰρ οὐκ ὧν Δακεδαιμόνιος, 
ἀλλὰ Βυξάντιος, οὐδὲ τὴν Σπάρτην κινδυνεύουσαν, 
ἀλλὰ τὸ Βυξάντιον ὁρῶν, τῆς μὲν πόλεως ἀποτετειχι-- 20 
σμένης, μηδενὸς δ᾽ εἰσαγομένου. τὸν δ᾽ ὄντα σῖτον ἐν 
τῇ πόλει Πελοποννησίων καὶ Βοιωτῶν icQ10vvov, Bv- 
ζαντέων δὲ πεινώντων σὺν τέκνοις καὶ γυναιξέν, οὐ 
προδοῦναι τοῖς πολεμίοις. ἀλλὰ πολέμων καὶ κακῶν 
ἀπαλλάξαι τὴν πόλιν, μιμούμενος τοὺς ἀρίστους “ακε-- 25 
δαιμονίων, οἷς ἕν καλὸν ἁπλῶς καὶ δίκαιόν ἐστι τὸ τῆς 
πατρίδος συμφέρον. Οἱ μὲν οὖν Μακεδαιμόνιοι ταῦτ᾽ 
ἀκούσαντες ἠδέσϑησαν καὶ ἀπέλυσαν τοὺς ἄνδρας. 

XXXII. Ὁ δ᾽ ̓ 4λκιβιάδης ἰδεῖν τε ποϑῶν ἤδη τὰ οἴκοι 
καὶ ἔτε μᾶλλον ὀφθῆναι βουλόμενος τοῖς πολίταις νενι-- 80 

κηκὼς τοὺς πολεμίους τοσαυτάκις, ἀνήχϑη, πολλαῖς μὲν 
ἀσπίσι καὶ λαφύροις κύκλῳ κεκοσμημένων viv “ττικῶν 
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τριήρων, πολλὰς δ᾽ ἐφελκόμενος αἰχμαλώτους, ἔτι δὲ 
πλείω κομίξων ἀκροστόλια τῶν διεφϑαρμένων ὑπ᾽ αὐ- 
τοῦ καὶ κεκρατημένων. Ἦσαν γὰρ οὐκ ἐλάττους συναμ-- 

φότεραι διακοσίων. "4 δὲ Δοῦρις ὁ Σάμιος ᾿4λκιβιάδου 
δφάσκων ἀπόγονος εἷναι προστίϑησι τούτοις, αὐλεῖν μὲν 
εἰρεσίαν τοῖς ἐλαύνουσι Χρυσόγονον τὸν πυϑιονίκην, 

κελεύειν δὲ Καλλιππίδην τὸν τῶν τραγῳδιῶν ὑποκρι-- 

τήν, στατοὺς καὶ ξυστίδας καὶ τὸν ἄλλον ἐναγώνιον 

ἀμπεχομένους κόσμον, ἱστίῳ δ᾽ ἁλουργῷ τὴν ναυαρχίδα 
10 προσφέρεσϑαι τοῖς λιμέσιν, ὥσπερ ἐκ μέϑης ἐπικωμά- 

fovrog, οὔτε Θεόπομπος οὔτ᾽ Ἔφορος οὔτε Ξενοφῶν 
γέγραφεν, οὔτ᾽ εἰκὸς ἦν οὕτως ἐντρυφῆσαι τοῖς .4ϑη- 
ναίοις μετὰ φυγὴν καὶ συμφορὰς τοσαύτας κατερχόμε- 
vov, ἀλλ ἐκεῖνος καὶ δεδιὼς κατήγετο, καὶ καταχϑεὶς οὐ 

γ5 πρότερον ἀπέβη τῆς τριήρους, πρὶν στὰς ἐπὶ τοῦ κατα- 
στρώματος ἰδεῖν Εὐρυπτόλεμόν τε τὸν ἀνεψιὸν παρόντα 
xal τῶν ἄλλων φίλων καὶ οἰκείων συχνοὺς ἐκδεχομένους 
καὶ παρακαλοῦντας. Ἐπεὶ δ᾽ ἀπέβη, τοὺς μὲν ἄλλους 
στρατηγοὺς οὐδ᾽ ὁρᾶν ἐδόκουν ἀπαντῶντες οἵ ἄνϑρω- 

φ0 ποι, πρὸς δ᾽ ἐκεῖνον συντρέχοντες ἐβόων, ἠσπάξοντο, 
παρέπεμπον, ἐστεφάνουν προσιόντες, οἵ δὲ μὴ δυνά- 
μενον προσελϑεῖν ἄπωϑεν ἐθεῶντο καὶ τοῖς νέοις ἐδεί-- 
κνυσαν oí πρεσβύτεροι. Πολὺ δὲ καὶ δάκρυον τῷ χαί- 
ροντι τῆς πόλεως ἀνεκέκρατο καὶ μνήμη πρὸς τὴν παρ- 

25 οὔσαν εὐτυχίαν τῶν πρόσϑεν ἀτυχημάτων λογιζομένοις, 
ὡς οὔτ᾽ ἂν Σικελίας διήμαρτον οὔτ᾽ ἄλλο τι τῶν προσ- 
δοχηϑέντων ἐξέφυγεν αὐτοὺς ἐάσαντας ᾿Δ4λκιβιάδην ἐπὶ 
τῶν τότε πραγμάτων καὶ τῆς δυνάμεως ἐκείνης, εἰ νῦν 
τὴν πόλιν παραλαβὼν ὀλίγου δέουσαν ἐκπεπτωκέναι τῆς 

30 ϑαλάττης, κατὰ γῆν δὲ μόλις τῶν προαστείων κρατοῦ- 
σαν. αὐτὴν δὲ πρὸς ἑαυτὴν στασιάξουσαν. ἐκ λυπρῶν 
ἔτι λειψάνων καὶ ταπεινῶν ἀναστήσας οὐ μόνον γε τῆς 
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ϑαλάττης τὸ κράτος ἀποδέδωκεν, ἀλλὰ καὶ πεζῇ νικῶσαν 
ἀποδείκνυσι πανταχοῦ τοὺς πολεμίους. 

XXXIII. Τὸ μὲν οὖν ψήφισμα τῆς καϑόδου πρότερον 
ἐχεκύρωτο, Κριτίου τοῦ Καλλαίσχρου γράψαντος, ὡς 
αὐτὸς ἐν ταῖς ἐλεγείαις πεποίηκεν ὑπομιμνήσκων τὸν 8 
᾿Δλκιβιάδην τῆς χάριτος ἐν τούτοις" 

Γνώμη δ᾽ ἥ δε κατήγαγ᾽ , ἐγὼ ταύτην ἐν ἅπασιν 
εἶπον καὶ γράψας τοὔργον ἔδρασα τόδε. 

σφραγὶς δ᾽ ἡμετέρης γλώττης ἐπὶ τοΐσδεσι κεῖται" 
τότε δὲ τοῦ δήμου συνελϑόντος εἰς τὴν. ἐχκλησίαν παρ-- 10 

10 ελϑὼν ὁ ᾿Αλκιβιάδης, καὶ τὰ μὲν αὑτοῦ πάϑη κλαύσας 
καὶ ὀλοφυράμενος. ἐγκαλέσας δὲ μικρὰ καὶ μέτρια τῷ 
δήμῳ, τὸ δὲ σύμπαν ἀναϑεὶς αὑτοῦ τινι τύχῃ πονηρᾷ 
καὶ φϑονερῷ δαίμονι, πλεῖστα δ᾽ εἰς ἐλπίδας τῶν πολε-- 
μίων καὶ πρὸς τὸ ϑαρρεῖν διαλεχϑεὶς καὶ παρορμήσας, 15 
στεφάνοις μὲν ἐστεφανώϑη χρυσοῖς, ἡρέϑη δ᾽ ἅμα καὶ 
κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλασσαν αὐτοκράτωρ στρατηγός. 
Ἐψηφίσαντο δὲ τὴν οὐσίαν ἀποδοῦναι αὐτῷ καὶ τὰς 
ἀρὰς ἀφοσιώσασϑαι πάλιν Εὐμολπίδας καὶ Κήρυκας, 
ἃς ἐποιήσαντο τοῦ δήμου προστάξαντος. ᾿ἀφοσιουμέ- 30 
vov δὲ τῶν ἄλλων Θεόδωρος ὁ ἱεροφάντης ,,4AX ey 
εἶπεν .,οὐδὲ κατηρασάμην αὐτῷ κακὸν οὐδέν, εἰ μηδὲν 
ἀδικεῖ τὴν πόλιν." 

XXXIV. Οὕτω δὲ τοῦ ᾿Αλκιβιάδου λαμπρῶς εὐημε- 
pobvrog ὑπέϑραττεν ἐνίους ὅμως ὃ τῆς καϑόδου καιρός. 29 

'Hi yàg ἡμέρᾳ κατέπλευσεν ἐδρᾶτο τὰ Πλυντήρια τῇ ϑεῶ. 
“Ιρῶσι δὲ τὰ ὄργια Πραξιεργίδαι Θαργηλιῶνος ὃ ἕκτῃ φϑί- 
τοντος ἀπόρρητα, τόν τε κόσμον καϑελόντεςρ: καὶ τὸ ἕδος 
κατακαλύψαντες. Ὅϑεν ἐν ταῖς μάλιστα τῶν ἀπι φράδ ev 

τὴν ἡμέραν ταύτην ἄπρακτον ᾿4ϑηναῖοι νομίζουσιν. Οὐ δὺ 
φιλοφρόνως οὖν οὐδ᾽ εὐμενῶς ἐδόκει προσδεχομένη τὸν 
“λκιβιάδην ἡ ϑεὸς παρακαλύπτεσϑαι καὶ ἀπελαυνειν 
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ἑαυτῆς. Οὐ μὴν ἀλλὰ πάντων γεγονότων τῷ ̓ 4λκιβιάδῃ 
κατὰ γνώμην καὶ πληρουμένων ἑκατὸν τριήρων, αἷς αὖ- 
Oug ἐκπλεῖν ἔμελλε, φιλοτιμέα τις οὐκ ἀγεννὴς προσ- 
πεσοῦσα κατέσχεν αὐτὸν ἄχρι μυστηρίων. Aq οὗ γὰρ 

5 ἐπετειχίσϑη “4εκέλεια καὶ τῶν εἰς Ἐλευσῖνα παρόδων 
ἐκράτουν οἵ πολέμιοι παρόντες, οὐδένα κόσμον εἶχεν ἡ 
τελετὴ πεμπομένη κατὰ ϑάλατταν, ἀλλὰ καὶ ϑυσίαι καὶ 
χορεῖαι καὶ πολλὰ τῶν δρωμένων καϑ' ὁδὸν ἱερῶν. ὅταν 
ἐξελαύνωσι τὸν Ἴακχον, ὑπ᾽ ἀνάγκης ἐξελείπετο. Καλὸν 

Ἰοοὖν ἐφαίνετο τῷ ᾿4λκιβιάδῃ καὶ πρὸς ϑεῶν ὁσιότητα καὶ 
πρὸς ἀνθρώπων δόξαν ἀποδοῦναι τὸ πάτριον σχῆμα τοῖς 
ἱεροῖς, παραπέμψαντα πεζῇ τὴν τελετὴν καὶ δορυφορή-- 
σαντα παρὰ τοὺς πολεμίους" ἢ γὰρ ἀτρεμήσαντα κομιδῇ 
κολούσειν καὶ ταπεινώσειν τὸν ἅγιν, ἢ μάχην ἱερὰν καὶ 

16 ϑεοφιλῇ περὶ τῶν ἁγιωτάτων καὶ μεγίστων ἐν ὄψει τῆς 
πατρίδος μαχεῖσθαι, καὶ πάντας ἕξειν μάρτυρας τοὺς πο- 
λίτας τῆς ἀνδραγαϑέας. Ὡς δὲ ταῦτ᾽ ἔγνω καὶ προεῖπεν 
Εὐμολπέδαις καὶ Κήρυξι, σχοποὺς μὲν ἐπὶ τῶν ἄκρων 
ἐκάϑισε καὶ προδρόμους τινὰς ἅμ᾽ ἡμέρᾳ προεξέπεμψεν, 

20 ἱερεῖς δὲ καὶ μύστας καὶ μυσταγωγοὺς ἀναλαβὼν καὶ τοῖς 
ὅπλοις περικαλύψας ἦγεν ἐν κόσμῳ καὶ μετὰ σιωπῆς, 
ϑέαμα σεμνὸν καὶ ϑεοπρεπὲς τὴν στρατηγίαν ἐκείνην 
ἐπιδεικνύμενος, ὑπὸ τῶν μὴ φϑονούντων ἱεροφαντίαν 
καὶ μυσταγωγίαν προσαγορευομένην. Μηδενὸς δὲ τῶν 

25 πολεμίων ἐπιϑέσϑαι τολμήσαντος ἀσφαλῶς ἐπαναγαγὼν 
εἰς τὴν πόλιν, ἤρϑη μὲν αὐτὸς τῷ φρονήματι καὶ τὴν 
στρατιὰν ἐπῆρεν ὡς ἄμαχον καὶ ἀήττητον οὖσαν ἐκείνου 
στρατηγοῦντος, τοὺς δὲ φορτικοὺς καὶ πένητας οὕτως 
ἐδημαγώγησεν, ὥστ᾽ ἐρᾶν ἔρωτα ϑαυμαστὸν ox. ἐκείνου 

30 τυραννεῖσϑαι, καὶ λέγειν ἐνίους καὶ προσιέναι παρᾶκε-- 
λευμένους, ὅπως τοῦ φϑόνου κρείττων γενόμενος καὶ 
καταβαλὼν ψηφίσματα καὶ νόμους καὶ φλυάρους ἀπολ- 
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λύντας τὴν πόλιν ὡς ἂν πράξῃ καὶ χρήσηται τοῖς πράγ- 
μασι μὴ δεδιὼς τοὺς συκοφάντας. 

XXXV. 4vc0g μὲν οὖν ἐκεῖνος qv εἶχε διάνοιαν περὶ 
τῆς τυραννίδος ἄδηλόν ἐστιν" οἵ δὲ δυνατώτατοι τῶν 

πολιτῶν φοβηϑέντες ἐσπούδασαν αὐτὸν ἐκπλεῦσαι τὴν ς 
ταχίστην, τά v ἄλλα ψηφισάμενοι καὶ συνάρχοντας ovg 
ἐχεῖνος ἠθέλησεν. Ἐκπλεύσας δὲ ταῖς ἑκατὸν ναυσὶ καὶ 
προσβαλὼν ᾿ἄνδρῳ, μάχῃ μὲν ἐκράτησεν αὐτῶν καὶ 4α- 

911 κεδαιμονίων ὅσοι παρῆσαν, οὐχ εἷλε δὲ τὴν πόλιν, ἀλλὰ 
τοῦτο τῶν κοινῶν ἐγκλημάτων πρῶτον ὑπῆρξε κατ᾽ αὐὖ-- 0 
τοῦ τοῖς ἐχϑροῖς. Ἔοικε δ᾽, εἴ τις ἄλλος, ὑπὸ τῆς αὑτοῦ 
δόξης καταλυϑῆναι καὶ ᾿Αἰκιβιάδης. Μεγάλη γὰρ οὖσα 
καὶ τόλμης καὶ συνέσεως γέμουσα ἀφ᾽ ὧν κατώρϑωσεν, 
ὕποπτον αὐτοῦ τὸ ἐλλεῖπον, ὡς οὐ σπουδάσαντος, ἀπι-- 

στίᾳ τοῦ μὴ δυνηϑῆναι snis - σπουδάσαντα γὰρ οὐδὲν 15 
ἂν διαφυγεῖν. Ἤλπιξον δὲ καὶ Χίους ἑαλωκότας ἀκούσε-- 
σϑαι καὶ τὴν ἄλλην Ἰωνίαν. Ὅϑεν ἠγανάκτουν μὴ ταχὺ 
πάντα μηδ᾽ εὐθέως. ὡς ἐβούλοντο, πυνϑανόμενοι δια-- 
πεπραγμένον, οὐχ ὑπολογιξόμενοι τὴν ἀχρηματίαν. ἀφ᾽ 
ἧς πολεμῶν πρὸς ἀνθρώπους βασιλέα μέγαν χορηγὸν 90 
ἔχοντας ἠναγκάξετο πολλάκις ἐκπλέων καὶ ἀπολείπων 
τὸ στρατόπεδον μισϑοὺς καὶ τροφὰς πορίζειν. Καὶ γὰρ 
τὸ τελευταῖον ἔγκλημα διὰ ταύτην ἔλαβε τὴν αἰτίαν. 
“Ἱυσάνδρου γὰρ ἐπὶ τὴν ναυαρχίαν ἀποσταλέντος ὑπὸ 
“ακεδαιμονίων καὶ τετρώβολον ἀντὶ τρεωβόλου τῷ vavU- 25 
τῃ διδόντος ἐξ ὧν ἔλαβε παρὰ Κύρου χρημάτων, αὐτὸς 
ἤδη γλίσχρως χορηγῶν καὶ τὸ τριώβολον ἀπῆρεν ἀργυ-- 
ρολογήσων ἐπὶ Καρίας. Ὁ δ᾽ ἀπολειφϑεὶς ἐπὶ τῶν νεῶν 
ἐπιμελητὴς ᾿Αντίοχος ἀγαϑὸς μὲν ἦν κυβερνήτης, ἀνόη- 

τος δὲ τἄλλα καὶ gogrixóg ἔχων δὲ πρόσταγμα παρὰ τοῦ 30 
᾿Αλκιβιάδου μηδ᾽ ἂν ἐπιπλέωσιν οἵ πολέμιοι διαναυ-- 
μαχεῖν, οὕτως ἐξύβρισε καὶ κατεφρόνησεν, ὥστε τὴν 
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αὑτοῦ πληρωσάμενος τριήρη καὶ τῶν ἄλλων μέαν ἐπι- 
πλεῦσαι τῇ Ἐφέσῳ καὶ παρὰ τὰς πρῴρας τῶν πολεμίων 
νεῶν πολλὰ καὶ πράττων καὶ φϑεγγόμενος ἀκόλαστα καὶ 
βωμολόχα παρεξελαύνειν. Τὸ μὲν οὖν πρῶτον “ύσαν- 

ὅ δρος ὀλίγαις ναυσὶν ἐπαναχϑεὶς ἐδίωκεν αὐτόν. τῶν δ᾽ 
- ᾿ϑηναίων ἐπιβοηϑούντων πάσαις ἀναχϑεὶς καὶ κρατή-- 
σας αὐτόν τε διέφϑειρε τὸν Avtíoyov καὶ ναῦς ἔλαβε 
πολλὰς καὶ ἀνθρώπους καὶ τρόπαιον ἔστησεν. Ὡς δὲ 
ταῦτ᾽ ἤκουσεν ὁ ̓ Αλκιβιάδης ἐπανελϑὼν εἰς Σάμον, ἀν-- 

10ήχϑη παντὶ τῷ στόλῳ καὶ προὐκαλεῖτο τὸν “ἀύσανδρου, 
Ὁ δ᾽ ἠγάπα νενικηκὼς καὶ οὐκ ἀντανήγετο. 

XXXVI. Τῶν δὲ μισούντων τὸν ᾿Αλκιβιάδην. ἐν τῷ 
στρατοπέδῳ Θρασύβουλος ὁ Θράσωνος ἐχϑρὸς ὧν ἀπῆρεν 

εἰς ̓ ϑήνας κατηγορήσων. Καὶ τοὺς ἐκεῖ παροξύνας ἔλεγε 
15 πρὸς τὸν δῆμον, ὡς ̓ 4λκιβιάδης διέφϑαρκε τὰ πράγματα 

καὶ τὰς ναῦς ἀπολώλεκεν ἐντρυφῶν τῇ ἀρχῇ καὶ παρα-- 
διδοὺς τὴν στρατηγίαν ἀνθρώποις ἐκ πότων καὶ ναυτι- 
κῆς σπερμολογίας δυναμένοις παρ᾽ αὐτῷ μέγιστον. ὅπως 
αὐτὸς ἐπ’ ἀδείας χρηματίζηται περιπλέων καὶ ἀκολα-- 

30 σταίνῃ μεϑυσκόμενος καὶ συνὼν ἑταίραις ᾿4βυδηναῖς καὶ 
Ἰωνίσιν ἐφορμούντων δι᾽ ὀλίγου τῶν πολεμίων. Evexá- 
Aovv δ᾽ αὐτῷ καὶ τὴν τῶν τειχῶν κατασχευὴν, ἃ κατε- 
σκξβύασεν ἐν God περὶ Βισάνϑην αὑτῷ καταφυγὴν ὡς 

ἐν τῇ πατρίδι μὴ δυνάμενος βιοῦν ἢ μὴ βουλόμενος. Οἵ 
25 δ᾽ ̓ 4ϑηναῖοι πεισϑέντες ἑτέρους εἵλοντο στρατηγούς, ἐν- 

δεικνύμενοι τὴν πρὸς ἐκεῖνον ὀργὴν καὶ κακόνοιαν. "4A 
δὴ πυνϑανόμενος ὁ ̓ Αλκιβιάδης καὶ δεδοικὼς ἀπῆλϑεν 
ἐκ τοῦ στρατοπέδου παντάπασι, καὶ συναγαγὼν ξένους 
ἐπολέμει τοῖς ἀβασιλεύτοις Θραξὶν ἰδέᾳ, καὶ πολλὰ χρή-- 

80 ματα συνήγαγεν ἀπὸ τῶν ἁλισκομένων, καὶ τοῖς Ἕλλησιν 
ἅμα τοῖς προσοικοῦσιν ἄδειαν ἀπὸ τῶν βαρβάρων παρ- 
εἴχεν. Ἐπεὶ δ᾽ οἵ περὶ Τυδέα καὶ Μένανδρον καὶ ᾿4δεί- 
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μαντον στρατηγοὶ πάσας ὁμοῦ τὰς ὑπαρχούσας τότε ναῦς 
τοῖς ᾿4ϑηναίοις ἔχοντες ἐν Αἰγὸς ποταμοῖς εἰώϑεσαν ἐπι-- 
πλεῖν τῷ Πυσάνδρῳ ναυλοχοῦντι περὶ “άμψακον ἅμ᾽ 
ἡμέρᾳ προκαλούμενοι καὶ πάλιν ἀναστρέφειν ὀπίσω καὶ 
διημερεύειν. ἀτάκτως καὶ ἀμελῶς, ἅτε δὴ καταφρονοῦν-- 

212 τες. ἐγγὺς ὧν 0 ̓ Δλκιβιάδης οὐ περιεῖδεν οὐδ᾽ ἠμέλησεν, 
᾿ἀλλ᾽ ἵππῳ προσελάσας ἐδίδασκε τοὺς στρατηγούς, ὅτι 
κακῶς ὁρμοῦσιν ἐν χωρίοις ἀλιμένοις καὶ πόλιν οὐκ 
ἔχουσιν. ἀλλὰ πόρρωϑεν ἐκ Σηστοῦ τὰ ἐπιτήδεια λαμ-- 
βάνοντες καὶ περιορῶντες τὸ ναυτικὸν, ὅταν ἐπὶ τῆς γῆς 10 
γένηται, πλανώμενον ὅποι τις ϑέλοι καὶ διασπειρόμενον, 
ἀντεφορμοῦντος αὐτοῖς στόλου πρὸς ἐπίταγμα μοναρχι-- 
κὸν εἰϑισμένου σιωπῇ πάντα ποιεῖν. 

XXXVIL Ταῦτα δὲ λέγοντος τοῦ ᾿4λκιβιάδου, καὶ 
παραινοῦντος εἰς Σηστὸν μεϑορμίέσαι τὸν στόλον, οὐ 15 
προσεῖχον οἱ στρατηγοί" Τυδεὺς δὲ καὶ πρὸς ὕβοιν ἐκέ- 
AevGsv ἀποχωρεῖν, οὐ γὰρ ἐκεῖνον, ἀλλ᾽ ἑτέρους στρα- 

τηγεῖν. Ὁ δ᾽ ᾿Δλκιβιάδης ἐδ its τι καὶ προδοσίας 
ἐν αὐτοῖς ἀπῇει, καὶ τοῖς προπέμπουσι τῶν ἀπὸ τοῦ 
στρατοπέδου γνωρίμων ἔλεγεν. ὅτι μὴ προπηλακισϑ elg 20 
οὕτως ὑπὸ τῶν στρατηγῶν ὀλίγαις ἂν ἡμέραις ἠνάγκασε 
“ακεδαιμονίους διαναυμαχεῖν αὐτοῖς ἄκοντας ἢ τὰς ναῦς 
ἀπολιπεῖν. Ἐδόκει δὲ τοῖς μὲν ἀλαξονεύεσϑαι. τοῖς δ᾽ 
εἰκότα λέγειν, εἰ Θρᾷκας ἐκ γῆς ἐπαγαγὼν πολλοὺς 
ἀκοντιστὰς καὶ ἱππεῖς προσμάχοιτο καὶ διαταράττοι τὸ 25 
στρατόπεδον αὐτῶν. Ὅτι μέντοι τὰς ἁμαρτίας τῶν ᾿4ϑη- 
ναίων ὀρϑῶς συνεῖδε, ταχὺ τὸ ἔργον ἐμαρτύρησεν. άφνω 
γὰρ αὐτοῖς καὶ ἀπροσδοκήτως τοῦ Πυσάνδρου προσπε- 
σόντος ὀχτὼ μόναι τριήρεις ἐξέφυγον μετὰ Κόνωνος. αἵ 
δ᾽ ἄλλαι μικρὸν ἀπολείπουσαι διακοσίων ἀπήχϑησαν 80 
αἰχμάλωτοι. Τῶν δ᾽ ἀνθρώπων τρισχιλίους ἑλὼν ξῶν-- 
τας ἀπέσφαξεν ὁ “ύσανδρος. Ἔλαβε δὲ καὶ τὰς ̓ 4ϑήνας 
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ὀλίγῳ χρόνῳ καὶ τὰς ναῦς ἐνέπρησε καὶ và μακρὰ τείχη 
καϑεῖλεν. "Ex δὲ τούτου φοβηϑεὶς ὁ ̓ Αλκιβιάδης ἄρχον-- 
τας ἤδη καὶ γῆς καὶ ϑαλάττης τοὺς Πακεδαιμονίους εἰς 
Βιϑυνίαν μετέστη, πολλὰ μὲν ἄγων χρήματα, πολλὰ δὲ 

δ κομίζων, ἔτι δὲ πλείω καταλιπὼν ἐν οἷς ὥκει τείχεσιν. 
Ἔν δὲ Βιϑυνίᾳ πάλιν οὐκ ὀλίγα τῶν ἰδίων ἀπολέσας καὶ 
περικοπεὶς ὑπὸ τῶν ἐκεῖ Θρᾳκῶν ἔγνω μὲν ἀναβαίνειν 
πρὸς ᾿Δρταξέρξην, ἑαυτόν τε μὴ χείρονα Θεμιστοκλέους 
πεϊρωμένῳ βασιλεῖ φανεῖσϑαι νομίζων, καὶ κρείττονα 

10 vjv προφασιν- οὐ γὰρ ἐπὶ τοὺς πολίτας, ὡς ἐκεῖνον, 
ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἐπὶ τοὺς πολεμίους ὑπουργήσειν 
καὶ δεήσεσϑαι τῆς βασιλέως δυνάμεως - εὐπορίαν δὲ τῆς 
ἀνόδου μετὰ ἀσφαλείας μάλιστα Φαρνάβαζον οἰόμενος 
παρέξειν ὥχετο πρὸς αὐτὸν εἰς Φρυγίαν καὶ συνδιῆγε 

15 ϑεραπεύων ἅμα καὶ τιμώμενος. 
XXXVIII. ᾿Ζϑηναῖοι δὲ χαλεπῶς μὲν ἔφερον καὶ τῆς 

ἡγεμονίας ἀποστερηϑέντες" ἐπεὶ δὲ καὶ τὴν ἐλευϑερίαν 
ἀφελόμενος αὐτῶν ὁ Λύσανδρος ἀνδράσι τριάκοντα 
παρέδωκε τὴν πόλιν, οἷς οὐκ ἐχρήσαντο σώξεσϑαι δυ- 

ϑονάμενοι λογισμοῖς, ἀπολωλότων ἤδη τῶν πραγμάτων 
συνίεσαν, ὀλοφυρόμενοι καὶ διεξιόντες τὰς ἁμαρτίας αὖ- 
ταν καὶ ἀγνοίας, ὧν μεγίστην ἐποιοῦντο τὴν δευτέραν 
πρὸς ᾿Δλκιβιάδην ὀργήν. ᾿Δπερρίφη γὰρ οὐδὲν ἀδικῶν 
αὐτός, ἀλλ᾽ ὑπηρέτῃ χαλεπήναντες ὀλίγας ἀποβαλόντι 

25 ναῦς αἰσχρῶς αἴσχιον αὐτοὶ τὸν κράτιστον καὶ πολεμι-- 
κώτατον ἀφείλοντο τῆς πόλεως στρατηγόν. Ἔτι δ᾽ οὖν 
ὅμως ἐκ τῶν παρόντων ἀνέφερέ τις ἐλπὶς ἀμυδρὰ μὴ 
παντάπασιν ἔρρειν τὰ πράγματα τῶν ᾿4ϑηναίων ᾿4λκι- 
βιάδου περιόντος" οὔτε γὰρ πρότερον ἠγάπησε φεύγων 

80 ἀπραγμόνως ξῆν καὶ us9" ἡσυχίας, οὔτε νῦν, εἰ τὰ xa9 
ἑαυτὸν ἱκανῶς ἔχει. περιόψεται Μακεδαιμονίους ὑβρί- 
ξοντας καὶ τοὺς τριάκοντα παροινοῦντας. Ταῦτα δ᾽ ovx 
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ἦν ἄλογον οὕτως ὀνειροπολεῖν τοὺς πολλούς, ὁπότε καὶ 
τοῖς τριάκοντα φροντίζειν ἐπῇει καὶ διαπυνθάνεσθαι καὶ 
λόγον ἔχειν πλεῖστον ὧν ἐκεῖνος ἔπραττε καὶ διενοεῖτο. 

18 Τέλος δὲ Κριτίας ἐδίδασκε “ύσανδρον, ὡς ᾿4ϑηναίων 
οὐκ ἔστι δημοκρατουμένων ἀσφαλῶς ἄρχειν Δακεδαι--ὃ 
μονίοις τῆς Ελλάδος: ᾿Αϑηναίους δέ, κἂν πράως πάνυ 
καὶ καλῶς πρὸς ὀλιγαρχίαν ἔχωσιν, οὐκ ἐάσει ξῶν ᾿4λκι-- 
βιάδης ἀτρεμεῖν ἐπὶ τῶν καϑεστώτων. Οὐ μὴν ἐπείσϑη 
γε πρότερον τούτοις ὁ “ύσανδρος ἢ παρὰ τῶν οἴκοι τε- 
λῶν σκυτάλην ἐλϑεῖν κελεύουσαν ἐκ ποδῶν ποινήσασϑαι τὸ 
τὸν ᾿Δλκιβιάδην., εἴτε κἀκείνων φοβηϑέντων τὴν ὀξύ- 
τηταὰ καὶ μεγαλοπραγμοσύνην τοῦ ἀνδρός, εἴτε τῷ ́ 4γιδι 
χαριξομένων. 

XXXIX. Ὡς οὖν ὁ Τύσανδρος ἔπεμψε πρὸς τὸν Φαρ- 
νάβαξον ταῦτα πράττειν κελεύων, ὁ δὲ Μαγαίῳ ve τῷ 15 
ἀδελφῷ καὶ Σουσαμέϑρῃ τῷ ϑείῳ προσέταξε τὸ ἔργον, 
ἔτυχε μὲν ἐν κώμῃ τινὶ τῆς Φρυγίας ὁ ̓ 4λκιβιάδης τότε 
διαιτώμενος, ἔχων Τιμάνδραν ust αὑτοῦ τὴν ἑταίραν. 
ὄψιν δὲ κατὰ τοὺς ὕπνους εἶδε τοιαύτην" ἐδόκει περι-- 
κεῖσϑαι μὲν αὐτὸς τὴν ἐσθῆτα τῆς ἑταίρας. ἐκείνην 0220 
τὴν κεφαλὴν ἐν ταῖς ἀγκάλαις ἔχουσαν αὐτοῦ κοσμεῖν 
τὸ πρόσωπον ὥσπερ γυναικὸς ὑπογράφουσαν καὶ ψι-- 
μυϑιοῦσαν. Ἕτεροι δέ φασιν ἰδ iv τὴν κεφαλὴν ἀπο-- 
τέμνοντας αὐτοῦ τοὺς περὶ τὸν [Μαγαῖον ἐν τοῖς ὕπνοις 
καὶ τὸ σῶμα καιόμενον. ᾿4λλὰ τὴν μὲν ὄψιν οὐ z0A025 
γενέσϑαι λέγουσι πρὸ τῆς τελευτῆς. Οἱ δὲ πεμφϑέντες 
πρὸς αὐτὸν οὐκ ἐτόλμησαν εἰσελθεῖν. ἀλλὰ κύκλῳ τὴν 
οἰχίαν περιστάντες ἐνεπίμπρασαν. 4ἰσϑόμενος δ᾽ ὁ ̓41λ- 
κιβιάδης τῶν μὲν ἱματίων τὰ πλεῖστα καὶ τῶν στρωμάτων 
συναγαγὼν ἐπέρριψε τῷ πυρί, τῇ δ᾽ ἀριστερᾷ χειρὶ τὴν 80 
ἑαυτοῦ χλαμύδα περιελέξας, τῇ δεξιᾷ σπασάμενος τὸ ἐγ-- 
χειρέδιον ἐξέπεσεν ἀπαϑὴς ὑπὸ τοῦ πυρὸς πρὶν ἢ Ót«- 

PLUT. viT. I. 27 
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φλέγεσϑαι τὰ ἱμάτια,καὶ τοὺς βαρβάρους 09 εὶς διεσκέ- 
δασεν. Οὐδεὶς γὰρ ὑπέμεινεν αὐτὸν οὐδ᾽ εἰς χεῖρας συν-- 
ἤλθεν, ἀλλ᾽ ἀποστάντες ἔβαλλον ἀκοντίοις καὶ τοξεύ-- 
μασιν. Οὕτω δ᾽ αὐτοῦ πεσόντος καὶ τῶν βαρβάρων 

5 ἀπελθόντων ἡ Τιμάνδρα τὸν νεχρὸν ἀνείλετο, καὶ τοῖς 
αὑτῆς περιβαλοῦσα καὶ περικαλύψασα χιτωνίσκοις ἐκ 
τῶν παρόντων ἐκήδευσε λαμπρῶς καὶ φιλοτέμως. Ταύ-- 
τῆς λέγουσι ϑυγατέρα γενέσϑαι Δαΐδα τὴν Κορινϑέαν 
μὲν προσαγορευϑεῖσαν, ἐκ δὲ Ὑχκάρων, Σικελικοῦ πο-- 

10 λίσματος, αἰχμάλωτον γενομένην. Ἔνιοι δὲ τὰ μὲν ἄλλα 
περὶ τῆς ᾿Δλκιβιάδου τελευτῆς ὁμολογοῦσι τούτοις. αἷ- 
τίαν δέ φασιν οὐ Φαρνάβαζον οὐδὲ μύσανδρον οὐδὲ 
“ακεδαιμονίους παρασχεῖν. αὐτὸν δὲ τὸν ᾿Δλκιβιάδην 
γνωρίμων τινῶν διεφϑαρκότα γύναιον ἔχειν σὺν αὑτῷ, 

Ἰδτοὺς δ᾽ ἀδελφοὺς τοῦ γυναίου τὴν ὕβριν οὐ μετρίως 
φέροντας ἐμπρῆσαί τε τὴν οἰχίαν νύκτωρ. ἐν 1j διαιτώ-- 
μενος ἐτύγχανεν ὁ ̓ Αλκιβιάδης. καὶ καταβαλεῖν αὐτόν, 
ὥσπερ εἴρηται. διὰ τοῦ πυρὸς ἐξαλλόμενον. 

20 

DlAIOZ MAPKIOZ. 

L Ὁ Magxíov οἶκος ἐν Ρώμῃ τῶν πατρικίων πολ-- 
λοὺς παρέσχεν ἐνδόξους ἄνδρας, ὧν καὶ Μάρκιος ἦν 

254yxog ὁ Νομᾶ ϑυγατριδοῦς καὶ μετὰ Τύλλον Ὁστίλιον 
βασιλεὺς γενόμενος. Μάρκιοι δ᾽ ἦσαν καὶ Πόπλιος καὶ 
Κόϊντος οἱ πλεῖστον ὕδωρ καὶ κάλλιστον ἐν Ῥώμῃ κατα- 
γαγόντες, καὶ Κηνσωρῖνος. ὃν δὶς ἀπέδειξε τιμητὴν 02. 
Ῥωμαίων δῆμος. εἶτα ὑπ᾽ αὐτοῦ πεισϑεὶς ἐκείνου vó- 

ϑ0μοὸν ἔϑετο καὶ ἐψηφίσατο μηδενὶ τὴν ἀρχὴν δὶς ἐξεῖναι 
μετελϑεῖν. Γάϊος δὲ Μάρκιος, ὑπὲρ οὗ τάδε γέγραπται, 
τραφεὶς ὑπὸ μητρὶ χήρᾳ πατρὸς ὀρφανὸς ἀπέδειξε τὴν 
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ὀρφανίαν ἄλλα μὲν ἔχουσαν κακά, πρὸς δὲ τὸ γενέσϑαι 
σπουδαῖον ἄνδρα καὶ διαφέροντα τῶν πολλῶν οὐδὲν 
ἐμποδὼν οὖσαν. ἄλλως δὲ τοῖς φαύλοις αἰτιᾶσϑαι καὶ 
ψέγειν παρέχουσαν αὑτὴν ὡς ἀμελείᾳ διαφϑείρουσαν. 
Ὁ δ᾽ αὐτὸς ἀνὴρ ἐμαρτύρησε καὶ τοῖς τὴν φύσιν ἡγου--ὅ 
μένοις, ἐὰν οὖσα γενναία καὶ ἀγαϑὴ παιδείας ἐνδεὴς γέ- 
νηται, πολλὰ τοῖς χρηστοῖς ὁμοῦ φαῦλα συναποτίκτειν, 
ὥσπερ εὐγενῆ χώραν ἐν γεωργίᾳ ϑεραπείας μὴ τυχοῦ-- 
σαν. Τὸ γὰρ ἰσχυρὸν αὐτοῦ πρὸς ἅπαντα τῆς γνώμης 
καὶ καρτερὸν ὁρμᾶς τε μεγάλας καὶ τελεσιουργοὺς τῶν 10 
καλῶν ἐξέφερε, ϑυμοῖς τε αὖ πάλιν χρώμενον ἀκράτοις 
καὶ φιλονεικίαις ἀτρέπτοις οὐ ῥάδιον οὐδ᾽ εὐάρμοστον 
ἀνθρώποις συνεῖναι παρεῖχεν, ἀλλὰ τὴν ἐν ἡδοναῖς καὶ 
πόνοις καὶ ὑπὸ χρημάτων ἀπάϑειαν αὐτοῦ ϑαυμάξοντες 
xai ὀνομάξοντες ἐγκράτειαν καὶ δικαιοσύνην καὶ ἀν-- 16 
δρείαν. ἐν ταῖς πολιτικαῖς αὖ πάλιν ὁμιλίαις ὡς ἐπαχϑῆ 
καὶ ἄχαριν καὶ ὀλιγαρχικὴν ἐδυσχέραινον. Οὐδὲν γὰρ 
ἄλλο Μουσῶν εὐμενείας ἀπολαύουσιν ἄνϑρωποι τοσοῦ- 
τον, ὅσον ἐξημερῶσαι τὴν φύσιν ὑπὸ λόγου καὶ παιδείας, 
τῷ λόγῳ δεξαμένην τὸ μέτριον καὶ τὸ ἄγαν ἀποβαλοῦσαν. 20 
Ολως μὲν οὖν ἐν τοῖς τότε χρόνοις ἡ Ῥώμη μάλιστα τῆς 
ἀρετῆς τὸ περὶ τὰς πολεμικὰς καὶ στρατιωτικὰς ἐκύδαινε 
πράξεις, καὶ μαρτυρεῖ τὸ τὴν ἀρετὴν ὑπ᾽ αὐτῶν ἑνὶ τῷ 
τῆς ἀνδρείας ὀνόματι προσαγορεύεσϑαι, καὶ τοῦτο τοῦ 
γένους ὄνομα κοινὸν ὑπάρχειν, ᾧ τὴν ἀνδρείαν ἰδία 25 
καλοῦσιν" 

IL. ὁ δὲ Μάρκιος ἑτέρων μᾶλλον ἐμπαϑὴς γεγονὼς 
πρὸς τοὺς πολεμικοὺς ἀγῶνας εὐϑὺς ἐκ παιδὸς τὰ ὅπλα 
διὰ χειρὸς εἶχε, καὶ τῶν ἐπικτήτων οὐδὲν ἔργον oió- 
μενος εἶναι τοῖς μὴ τὸ σύμφυτον ὅπλον καὶ συγγενὲς 30 
ἐξηρτυμένον ἔχουσι καὶ παρεσκευασμένον, οὕτως ἤσκησε 
τὸ σῶμα πρὸς ἅπασαν ἰδέαν μάχης. Bere ϑεῖν ἐλα- 

* 
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φρὸν εἶναι καὶ βάρος ἔχειν ἐν λαβαῖς καὶ ἐν διαπάλαις 
πολέμου δυσεκβίαστον. Of γοῦν ἔριν ἔχοντες εὐψυχίας 
ἀεὶ καὶ ἀρετῆς πρὸς αὐτόν, ἐν οἷς ἐλείποντο, τὴν τοῦ σώ-- 
ματος ἠτιῶντο δώμην ἄτρεπτον οὖσαν καὶ πρὸς μηδένα 

5 πόνον ἀπαγορεύουσαν. : 
IL Ἐστρατεύσατο δὲ πρώτην στρατείαν ἔτι μειρά- 

xiov, ὅτε Ταρκυνίῳ τῷ βασιλεύσαντι τῆς Ῥώμης, εἶτα 
ἐκπεσόντι. μετὰ πολλὰς μάχας καὶ ἥττας ὥσπερ ἔσχατον 
κύβον ἀφιέντι πλεῖστοι μὲν Aavívav , πολλοὶ δὲ καὶ τῶν 

ἸΙθ ἄλλων Ἰταλιωτῶν συνελάμβανον xol Gvyxaviyov ἐπὶ 
τὴν Ῥώμην, οὐκ ἐκείνῳ χαριξόμενοι μᾶλλον ἢ φύβῳ τὰ 
Ῥωμαίων αὐξόμενα καὶ φϑόνῳ καταβάλλοντες. Ἐν ταύτῃ 
τῇ μάχῃ πολλὰς τροπὰς ἐπ᾽ ἀμφότερα λαμβανούσῃ Μάρ- 
κιος ἀγωνιξόμενος εὐρώστως ἐν ὄψει τοῦ δικτάτορος ἄν- 

15 δρα Ῥωμαῖον πεσόντα πλησίον ἰδὼν οὐκ ἠμέλησεν. ἀλλ᾽ 
ἔστη προὸ αὐτοῦ καὶ τὸν ἐπιφερόμενον τῶν πολεμίων 
ἀμυνόμενος ἀπέκτεινεν. 'fàc οὖν ἐχράτησεν ὁ στρατηγός, 
ἐν πρώτοις ἐκεῖνον ἐστεφάνωσε δρυὸς στεφάνῳ. Τοῦτον 
γὰρ ὁ νόμος τῷ πολίτην ὑπερασπίσαντι τὸν στέφανον 

20 ἀποδέδωκεν, εἴτε δὴ μάλιστα τιμήσας δι᾽ ᾿ἀρκάδας τὴν 
δρῦν βαλανηφάγους ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ χρησμῷ προσαγορευ- 
ϑέντας, εἴτε ὡς ταχὺ καὶ πανταχοῦ δρυὸς οὖσαν εὐπο- 
οίαν στρατευομένοις, εἴτε Ζιιὸς πολιέως ἱερὸν ὄντα τὸν 

τῆς δρυὸς στέφανον οἰόμενος ἐπὶ σωτηρίᾳ πολίτου δί- 
25 δοσϑαι πρεπόντως. Ἔστι δὲ ἡ δρῦς τῶν μὲν ἀγρίων xaA- 

λικαρπότατον, τῶν δὲ τιϑασῶν ἰσχυρότατον. Ἦν δὲ καὶ 
σιτίον ἀπ᾽ αὐτῆς ἡ βάλανος καὶ ποτὸν τὸ μελίτειον, ὄψον 
0b παρεῖχε τὰ πλεῖστα τῶν νεμομένων τε καὶ πτηνῶν, 
ϑήρας ὄργανον φέρουσα τὸν ἐξόν. Ἐν ἐκείνῃ δὲ τῇ μάχῃ 

80καὶ τοὺς “4ιοσκούρους ἐπιφανῆναι λέγουσι, καὶ μετὰ τὴν ἢ 
μάχην εὐθὺς ὀφϑῆναι δεομένοις ἱδρῶτι τοῖς ἵπποις ἐν 
ἀγορᾷ τὴν νίκην ἀπαγγέλλοντας, οὗ νῦν παρὰ τὴν κρή- 



203 Dl'AIOZ MAPKIOS. 421 

vqv νεώς ἐστιν αὐτοῖς ἱδρυμένος. Ὅϑεν καὶ τὴν ἡμέραν 
ἐπινίκιον οὖσαν, ἐν τῷ Ἰουλίῳ μηνὶ τὰς εἰδούς, 4 οσ-- 
χούροις ἀνιερώκασι. 

IV. Νέων δὲ, ὡς ἔοικεν, ἀνδρῶν ἐπιφάνεια καὶ τιμὴ 
τὰς μὲν ἐλαφρῶς φιλοτίμους φύσεις πρωϊαίτερον παρα--5 
γενομένη σβέννυσι, καὶ ἀποπίμπλησι ταχὺ τὸ διψῶδες 
αὐτῶν καὶ ἁψίκορον. τὰ δ᾽ ἐμβριϑὴ καὶ βέβαια φρονή- 
ματα αὔξουσιν ac τιμαὶ καὶ λαμπρύνουσιν ὥσπερ ὑπὸ 
πνεύματος ἐγειρόμενα πρὸς τὸ φαινόμενον καλόν. Οὐ 
γὰρ ὡς μισϑὸν ἀπολαμβάνοντες. ἀλλ᾽ ὡς ἐνέχυρον δι-- 10 
δόντες αἰσχύνονται τὴν δόξαν καταλιπεῖν καὶ μὴ τοῖς 
αὐτοῖς ἔργοις ὑπερβαλέσϑαι. Τοῦτο παϑὼν καὶ ὃ Μάρ-- 
κιος αὐτὸς αὑτῷ ξῆλον ἀνδραγαϑίας προὔϑηκε, καινός 
τε ἀεὶ βουλόμενος εἶναι ταῖς πράξεσιν ἀριστείαις ἀρι-- 
στείας συνῆπτε καὶ λάφυρα λαφύροις ἐπέφερε, καὶ τοῖς 1ὅ 
προτέροις ἀεὶ τοὺς ὑστέρους ἡγεμόνας εἶχε περὶ τῆς 
ἐκείνου τιμῆς ἐρίξζοντας καὶ -μαρτυρέας ὑπερβαλέσϑαι. 
Πολλῶν γέ τοι τότε Ῥωμαίοις ἀγώνων καὶ πολέμων γε-- 
νομένων ἐξ οὐδενὸς ἀστεφάνωτος ἦλϑεν οὐδ᾽ ἀγέραστος. 
Ἦν δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις ἡ δόξα τῆς ἀρετῆς τέλος. ἐκείνῳ 20 
δὲ τῆς δόξης ἡ τῆς μητρὸς εὐφροσύνη. Τὸ γὰρ ἐκεί- 
νὴν ἐπαινούμενον ἀκοῦσαι καὶ στεφανούμενον ἰδεῖν καὶ 
περιβαλεῖν δακρύουσαν ὑφ᾽ ἡδονῆς ἐντιμότατον αὑτὸν 
ἐνόμιξε ποιεῖν καὶ μακαριώτατον. Τοῦτο δ᾽ ἀμέλει καὶ 
τὸν Ἐπαμεινώνδαν φασὶν ἐξομολογήσασϑαι τὸ πάϑος. 25 
εὐτυχίαν ποιούμενον αὑτοῦ μεγίστην. ὅτι τὴν ἐν Δεύκχ- 
τροις στρατηγίαν αὐτοῦ καὶ νίκην ó πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ 
ἔτι ξῶντες ἐπεῖδον. ᾽4λλ᾽ ἐκεῖνος μὲν ἀμφοτέρων ἀπέ- 
λαυσε τῶν γονέων συνηδομένων καὶ συνευημερούντων. 
Μάρκιος δὲ τῇ μητρὶ καὶ τὰς τοῦ πατρὸς ὀφείλειν χά-- 30 
ριτας οἰόμενος οὐκ ἐνεπίμπλατο v5" Οὐολουμνίαν sv- 
φραίνων καὶ τιμῶν. ἀλλὰ καὶ γυναῖκα βουλομένης καὶ 
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δεομένης ἔγημε καὶ τὴν οἰκέαν ᾧκει γενομένων παίδων 
ὁμοῦ μετὰ τῆς μητρός. 

V. Ἤδη δὲ καὶ δόξαν αὐτοῦ καὶ δύναμιν ἀπὸ τῆς 
ἀρετῆς ἐν τῇ πόλει μεγάλην ἔχοντος͵ ἡ βουλὴ τοῖς πλου-- 

ὁ σίοις ἀμύνουσα πρὸς τὸν δῆμον ἐστασίασε πολλὰ καὶ 
δεινὰ πάσχειν ὑπὸ τῶν δανειστῶν δοκοῦντα. Τοὺς μὲν 
γὰρ κεκτημένους μέτρια πάντων ἀφῃροῦντο τῶν ὄντων 
ἐνεχυρασμοῖς καὶ πράσεσι, τοὺς δὲ παντελῶς ἀπόρους 
αὐτοὺς ἀπῆγον καὶ τὰ σώματα καϑείργνυσαν αὐτῶν 

10 ὠτειλὰς ἔχοντα τετρωμένων πολλὰς καὶ πεπονηκότων 
ἐν ταῖς ὑπὲρ τῆς πατρίδος στρατείαις, ὧν τὴν τελευταίαν 
ἐδέξαντο πρὸς Σαβίνους, τῶν τε πλουσιωτάτων ἐπαγγει-- 
λαμένων μετριάσειν καὶ τῆς βουλῆς τὸν ἄρχοντα Μάρκον 
Οὐαλλέριον ἐγγυήσασϑαι ψηφισαμένης. Ἐπεὶ δὲ κἀκεί- 

16 νην ἀγωνισαμένοις τὴν μάχην προϑύμως καὶ κρατήσασι 
τῶν πολεμίων οὐδὲν ἐγίνετο παρὰ τῶν δανειστῶν ἐπιει-- 
κές͵ οὐδ᾽ ἡ βουλὴ προσεποιεῖτο μεμνῆσϑαι τῶν ὡμολο-- 
yuuévov, ἀλλ᾽ ἀγομένους πάλιν περιεώρα καὶ ῥυσια- 
ξομένους, ϑόρυβοι δὲ καὶ συστάσεις ἦσαν ἐν τῇ πόλει 

20 πονηραί, καὶ τοὺς πολεμίους οὐκ ἔλαϑε ταραχωδῶς ἔχων 
ὁ δῆμος, ἀλλ᾽ ἐμβαλόντες ἐπυρπόλουν τὴν χώραν, τῶν 
δ᾽ ἀρχόντων εἰς τὰ ὅπλα τοὺς ἐν ἡλικίᾳ καλούντων οὐ- 
δεὶς ὑπήκουεν, οὕτω διέστησαν αἴ γνῶμαι πάλιν τῶν ἐν 
τέλει. Καί τινες μὲν ὥοντο δεῖν ὑφίεσθαι τοῖς πένησι 

25 καὶ χαλάσαι τὸ σύντονον ἄγαν καὶ νόμιμον, ἔνιοι δ᾽ &v- 
τέτεινον, ὧν ἦν καὶ Μάρκιος, οὐ τὸ τῶν χρημάτων μέ- 
γιστον ἡγούμενος, ἀρχὴν δὲ καὶ πεῖραν ὕβρεως ὄχλου 
καὶ ϑρασύτητος ἐπανισταμένου τοῖς νόμοις. εἰ σωφρο- 
νοῦσι, παύειν καὶ σβεννύειν παρακελευόμενος. 

30 VL Συνιούσης δὲ περὶ τούτων πολλάκις ἐν ὀλίγῳ 
χρόνῳ τῆς βουλῆς καὶ μηδὲν τέλος ἐκφερούσης συστάν 
τες οἷ πένητες ἄφνω καὶ παρακαλέσαντες ἀλλήλους ἀπέ- 

2] 
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Aumov τὴν πόλιν, καὶ καταλαβόντες ὄρος, ὃ vOv ἱερὸν 
καλεῖται, παρὰ τὸν Avíove ποταμὸν ἐκαϑέξοντο, πράτ- 
τοντες μὲν οὐδὲν βίαιον οὐδὲ στασιαστικόν, ἐκπεπτω-- 
κέναι δὲ τῆς πόλεως ὑπὸ τῶν πλουσίων πάλαι βοῶντες, 
ἀέρα δὲ καὶ ὕδωρ καὶ τόπον ἐνταφῆναι πανταχοῦ τὴν 6 
Ἰταλίαν αὐτοῖς παρέξειν, ὧν πλέον οὐδὲν οἰκοῦσι τὴν 

Ῥώμην ὑπάρχειν αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ἢ τιτρώσκεσϑαι καὶ ἀπο-- 

ϑνήσκειν ὑπὲρ τῶν πλουσίων στρατευομένοις. Ταῦτ᾽ 
ἔδεισεν ἡ βουλή, καὶ τοὺς ἐπιεικεῖς μάλιστα καὶ δημο- 
τικοὺς τῶν πρεσβυτέρων ἐξαπέστειλε. Προηγόρει δὲῚ0 
Μενήνιος ᾿Δγρίππας" καὶ πολλὰ μὲν τοῦ δήμου δεόμε- 
vog, πολλὰ δ᾽ ὑπὲρ τῆς βουλῆς παρρησιαζόμενος τελευ-- 
τῶντι τῷ λόγῳ περιῆλθεν εἰς σχῆμα μύϑου διαμνημο- 
νευόμενον. Ἔφη γὰρ τοῦ ἀνθρώπου τὰ μέλη πάντα πρὸς 
τὴν γαστέρα στασιάσαι, καὶ κατηγορεῖν αὐτῆς ὡς μόνης 15 
ἀργοῦ καὶ ἀσυμβόλου καϑεζομένης ἐν τῷ σώματι, τῶν 
δ᾽ ἄλλων εἰς τὰς ἐκείνης ὀρέξεις πόνους τε μεγάλους καὶ 

λειτουργίας ὑπομενόντων. τὴν δὲ γαστέρα τῆς εὐηϑείας 
αὐτῶν καταγελᾶν ἀγνοούντων. ὅτι τὴν τροφὴν ὑπολαμ-- 
βάνει μὲν εἰς ἑαυτὴν ἅπασαν, ἀναπέμπει δ᾽ αὖϑις ἐξ «0-20 
τῆς καὶ διανέμει τοῖς ἄλλοις. «,Οὕτως οὖν“ ἔφη .,καὶ τῆς 
συγκλήτου λόγος ἐστίν. ὦ πολῖται, πρὸς ὑμᾶς" τὰ γὰρ 
ἐκεῖ τυγχάνοντα τῆς προσηκούσης ἐπιμελείας καὶ oixo- 
νομέας βουλεύματα καὶ πράγματα πᾶσιν ὑμῖν ἐπιφέρει 
καὶ διανέμει τὸ χρήσιμον καὶ ὠφέλιμον."“ 25 

VII. Ἐκ τούτου διηλλάγησαν, αἰτησάμενοι παρὰ τῆς 
βουλῆς καὶ τυχόντες ἄνδρας αἱρεῖσθαι πέντε προστάτας 
τῶν δεομένων βοηϑείας, τοὺς νῦν δημάρχους καλουμέ- 
vovg. EiAovvo δὲ πρώτους, οἷς ἐχρήσαντο καὶ τῆς ἀπο-- 
στάσεως ἡγεμόσι, τοὺς περὶ Βροῦτον Ἰούνιον καὶ Σιυ- 30 
κίννιον Βέλλουτον. Ἐπεὶ δ᾽ ἣ πόλις εἰς ἕν ἦλϑεν, εὐθὺς 
ἐν τοῖς ὅπλοις ἦσαν οἵ πολλοὶ καὶ παρεῖχον αὐτοὺς τοῖς 
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ἄρχουσι χρῆσϑαι προϑύμως ἐπὶ τὸν πόλεμον. Ὁ δὲ 
Μάρκιος οὔτ᾽ αὐτὸς ἡδόμενος οἷς ὁ δῆμος ἴσχυεν ἐν-- 
δούσης τῆς ἀριστοκρατίας, καὶ τῶν ἄλλων πατρικίων 
πολλοὺς ὁρῶν τὸ αὐτὸ πεπονϑύότας, ὅμως παρεκάλει μὴ 

5 ἀπολείπεσϑαι τῶν δημοτικῶν ἐν τοῖς περὶ τῆς πατρίδος 
ἀγῶσιν, ἀλλὰ τῇ ἀρετῇ μᾶλλον ἢ τῇ δυνάμει φαίνεσθαι 
διαφέροντας αὐτῶν. 

VIII. Ἐν à τῷ Οὐολούσκων ἔϑνει, πρὸς οὗς ἐπολέ- 
μουν, ἡ Κοριολανῶν πόλις ἀξίωμα μέγιστον εἶχε. Ταύ-- 

IQvqv οὖν τοῦ ὑπάτου Κομινίου περιστρατοπεδεύσαντος, 

o£ λοιποὶ Οὐολοῦσκοι δείσαντες ἐπὶ τοὺς Ρωμαίους συν-- 
εβοήϑουν πανταχόϑεν. ὡς πρὸς τῇ πόλει ποιησόμενοι 

μάχην καὶ διχόϑεν ἐπιχειρήσοντες αὐτοῖς. Ἐπεὶ δ᾽ ὁ 
Κομίνιος διελὼν τὴν δύναμιν αὐτὸς μὲν ἀπήντα τοῖς 

15 ἔξωϑεν ἐπιοῦσι τῶν Οὐολούσκων, “άρκιον δὲ Τίτον, 
ἄνδρα Ῥωμαίων ἐν τοῖς ἀρίστοις, ἐπὶ τῆς πολιορκίας 
ἀπέλιπε. καταφρονήσαντες οἵ Κοριολανοὶ τῶν παρόν- 
τῶν ἐπεξῆλϑον, καὶ προσμαχόμενοι τὸ πρῶτον ἐχράτουν 
καὶ κατεδίωκον εἰς τὸν χάρακα τοὺς Ῥωμαίους. Ἔνϑα 

2007 Μάρκιος ἐκδραμὼν σὺν ὀλίγοις καὶ καταβαλὼν τοὺς 
προσμίξαντας αὐτῷ μάλιστα, τοὺς δ᾽ ἄλλους στήσας ἐπι-- 
φερομένους, ἀνεκαλεῖτο μεγάλῃ βοῇ τοὺς Ρωμαίους. Καὶ 
γὰρ ἦν, ὥσπερ ἠξίου τὸν στρατιώτην ὁ Károv, οὐ χειρὶ 
καὶ πληγῇ μόνον, ἀλλὰ καὶ τόνῳ φωνῆς καὶ ὄψει προσ-- 

δ ώπου φοβερὸς ἐντυχεῖν πολεμίῳ καὶ δυσυπόστατος. 
᾿“ϑροιξομένων δὲ πολλῶν καὶ συνισταμένων περὶ αὐτὸν 
ἀπεχώρουν οἱ πολέμιοι δείσαντες. Ὁ δ᾽ οὐκ ἠγάπησεν, 
ἀλλ᾽ ἐπηκολούϑει καὶ συνήλαυνεν ἤδη προτροπάδην 
φεύγοντας ἄχρι τῶν πυλῶν. Ἐκεῖ δ᾽ ὁρῶν ἀποτρεπομέ--91 

ϑοτυῦς τοῦ διώκειν τοὺς Ῥωμαίους. πολλῶν μὲν ἀπὸ τοῦ 
τείχους βελῶν προσφερομένων, τὸ δὲ συνεισπεσεῖν τοῖς 
φεύγουσιν εἰς πόλιν ἀνδρῶν πολεμικῶν γέμουσαν ἐν 
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τοῖς ὅπλοις ὄντων οὐδενὸς εἰς νοῦν ἐμβαλέσϑαι τολμῶν-- 
τος, ὅμως ἐπιστὰς παρεκάλει καὶ παρεϑάρρυνεν, ἀνε-- 
ὥχϑαι βοῶν ὑπὸ τῆς τύχης τοῖς διώκουσι μᾶλλον ἢ τοῖς 
φεύγουσι τὴν πόλιν. Οὐ πολλῶν δὲ βουλομένων ἐπα- 
κολουϑεῖν, ὠσάμενος διὰ τῶν πολεμίων ἐνήλατο ταῖς ὅ 
πύλαις καὶ συνεισέπεσε, μηδενὸς τὸ πρῶτον ἀντισχεῖν 
μηδ᾽ ὑποστῆναι τολμήσαντος. ἔπειτα δὲ, ὡς κατεῖδον 
ὀλέγους παντάπασιν ἔνδον ὄντας, συμβοηϑούντων καὶ 
προσμαχομένων,͵ ἀναμεμιγμένος ὁμοῦ φίλοις καὶ πολε-- 
μέοις ἄπιστον ἀγῶνα λέγεται καὶ χειρὸς ἔργοις καὶ πο-- 10 
δῶν τάχει καὶ τολμήμασι ψυχῆς ἀγωνιξόμενος ἐν τῇ 
πόλει καὶ κρατῶν ἁπάντων, πρὸς οὖς ὀρούσειε, τοὺς 
μὲν ἐξῶσαι πρὸς τὰ ἔσχατα μέρη, τῶν δ᾽ ἀπειπαμένων 
καὶ καταβαλόντων τὰ ὅπλα πολλὴν ἄδειαν τῷ “αρκίῳ 
παρασχεῖν ἔξωϑεν ἐπάγοντι τοὺς Ῥωμαίούς. 18 

ΙΧ. Οὕτω δὲ τῆς πόλεως ἁλούσης καὶ τῶν πλείστων 
ἐν ἁρπαγαῖς ὄντων καὶ διαφορήσεσι χρημάτων, ὁ Μάρ- 
κιος ἠγανάκτει καὶ ἐβόα, δεινὸν ἡγούμενος, τοῦ ὑπάτου 
καὶ τῶν σὺν ἐκείνῳ πολιτῶν τάχα που συμπεπτωκότων 
τοῖς πολεμίοις καὶ διαμαχομένων. αὐτοὺς χρηματίξεσϑαι 20 
περιϊόντας ἢ προφάσει χρηματισμοῦ τὸν κίνδυνον ἀπο-- 
διδράσκειν. Ἐπεὶ δ᾽ οὐ πολλοὶ προσεῖχον αὐτῷ, τοὺς 
βουλομένους ἀναλαβὼν ἐβάδιξε τὴν 000v, ἡ τὸ στρά-- 
τευμα προκεχωρηκὸς ἤσϑετο, πολλάκις μὲν ἐποτρύνων 
τοὺς σὺν αὐτῷ καὶ παρακαλῶν μὴ ἐνδιδόναι, πολλάκις 25 
δὲ τοῖς ϑεοῖς εὐχόμενος μὴ ἀπολειφϑῆναι τῆς μάχης, 
ἀλλ᾽ εἰς καιρὸν ἐλϑεῖν, ἐν ᾧ συναγωνιεῖται καὶ συγκιν-- 
δυνεύσει τοῖς πολίταις. Ἦν δὲ τότε τοῖς Ῥωμαίοις ἔϑος 

εἰς τάξιν καϑισταμένοις καὶ μέλλουσι τοὺς ϑυρεοὺς 
ἀναλαμβάνειν καὶ περιξώννυσθϑαι τὴν τήβεννον ἅμα καὶ 38 
διαϑήκας ἀγράφους γίνεσϑαι, τριῶν ἢ τεττάρων ἐπα- 
κουόντων ὀνομάζοντας τὸν κληρονόμον. Ταῦτα 05 
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πράττοντας ἤδη τοὺς στρατιώτας Μάρκιος ἐν ὄψει τῶν 
πολεμίων ὄντων κατελάμβανε. Καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἐνίους 
διετάραξεν ὀφϑεὶς μετ᾽ ὀλίγων αἵματος περίπλεως καὶ 
ἰδρῶτος " ἐπεὶ δὲ προσδραμὼν τῷ ὑπάτῳ περιχαρὴς τὴν 

5 δεξιὰν ἐνέβαλε καὶ τῆς πόλεως ἀπήγγειλε τὴν ἅλωσιν, 
ὁ δὲ Κομένιος περιεπτύξατο αὐτὸν καὶ κατησπάσατο, 
τοῖς μὲν πυϑομένοις τὸ γεγενημένον κατόρϑωμα, τοῖς 
δ᾽ εἰκάσασι ϑάρσος παρέστη, καὶ βοῇ παρεκάλουν ἄγειν 
καὶ συνάπτειν. Ὁ δὲ Μάρκιος ἠρώτησε τὸν Κομίνιον 

10 πῶς διακεκόσμηται τὰ τῶν πολεμίων ὅπλα καὶ ποῦ τέτα-- 
χται τὸ μαχιμώτατον. Exsivov δὲ φήσαντος οἴεσϑαι τὰς 
κατὰ μέσον σπείρας ᾿Αἀντιατῶν εἶναι, πολεμικωτάτων 
καὶ μηδενὶ φρονήματος ὑφιεμένων ,/AEw0 σε τοίνυν" ὁ 
Μάρκιος ἔφη ,,xal αἰτοῦμαι, κατὰ τούτους τάξον ἡμᾶς 

15 τοὺς ἄνδρας.“ “Ἔδωκεν οὖν ὁ ὕπατος ϑαυμάσας αὐτοῦ 
τὸ πρόϑυμον. Ὡς δ᾽ ἦσαν ἐμβολαὶ δοράτων, καὶ τοῦ 
"Μαρκίου προεκδραμόντος οὐκ ἀντέσχον οἵ κατὰ στόμα 
τῶν Οὐολούσκων, ἀλλ᾽ Q προσέμιξε μέρει τῆς φάλαγγος 
εὐθὺς διεκέκοπτο, τῶν δ᾽ ἑκατέρωϑεν ἐπιστρεφόντων 

90 καὶ περιλαμβανόντων τοῖς ὅπλοις τὸν ἄνδρα, δείσας ὁ 
ὕπατος τοὺς κρατίστους τῶν περὶ αὑτὸν ἐξέπεμπεν. 
Ἰσχυρᾶς δὲ περὶ τὸν Μάρκιον μάχης γενομένης καὶ πολ-- 
λῶν ἐν ὀλίγῳ νεκρῶν πεσόντων, ἐγκείμενοι καὶ καταβια-- 
ξόμενοι τοὺς πολεμίους ἐώσαντο, καὶ τρεπύμενοι πρὸς 

35 δέωξιν αὐτῶν τὸν Μάρκιον ἠξίουν ὑπό τε καμάτου βα- 
ρὺν ὄντα καὶ τραυμάτων ἀναχωρεῖν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. 91: 
Εἰπὼν δ᾽ ἐκεῖνος, ὅτι νικώντων οὐκ ἔστι τὸ κάμνειν, 
ἐφείπετο τοῖς φεύγουσιν. Ἡττήϑη δὲ καὶ τὸ λοιπαν 
στράτευμα, πολλῶν μὲν διαφϑαρέντων, πολλῶν δὲ 

30 ἁλόντων. 
X. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ τοῦ Μαρκίου παραγενομένου xo! 

τῶν ἄλλων ἀϑροιξομένων πρὸς τὸν ὕπατον, ἀναβὰς ἐπὶ vo 
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βῆμα καὶ τοῖς ϑεοῖς τὴν πρέπουσαν ἀποδοὺς ἐπὶ τηλι-- 
κούτοις χατορϑώμασιν εὐφημίαν, πρὸς τὸν Μάρκιον τρέ- 
πεται. Καὶ πρῶτον μὲν αὐτοῦ ϑαυμαστὸν ἔπαινον εἰπε, 
τῶν μὲν αὐτὸς ἐν τῇ μάχῃ γεγονὼς ϑεατὴς, τα δὲ τοῦ 
“αρκίου μαρτυροῦντος. Ἔπειτα, πολλῶν χρημάτων καὶ ὁ 
ἵππων γεγονότων αἰχμαλώτων καὶ ἀνθρώπων, ἐκέλευ-- 
δὲν αὐτὸν ἐξελέσϑαι δέκα πάντα πρὸ τοῦ νέμειν τοῖς 
ἄλλοις. "Avev δὲ ἐκείνων ἀριστεῖον αὐτῷ κεκοσμημένον 
ἵππον ἐδωρήσατο. Τῶν δὲ Ῥωμαίων επαινεσάντων ὃ 
Μάρκιος προελϑὼν τὸν μὲν ἵππον ἔφη δέχεσθαι καὶ 10 
χαίρειν τοῖς ἐπαίνοις τοῦ ἄρχοντος, τὰ δὲ ἄλλα μισϑόν, 
οὐ τιμὴν ἡγούμενος ἐᾶν, καὶ ἀγαπήσειν ὡς εἷς ἕκαστος 
τὴν νέμησιν. ,᾿Ἐξαίρετον δὲ μίαν αἰτοῦμαι χάριν“ ἔφη 
καὶ δέομαι λαβεῖν. Ἦν μοι ξένος ἐν Οὐολούσκοις καὶ 
φίλος, ἀνὴρ ἐπιεικὴς καὶ μέτριος: οὗτος ἑάλωκε νῦν καὶ 15 
γέγονεν ἐκ πλουσίου καὶ μακαρίου δοῦλος. Πολλῶν οὖν 
αὐτῷ κακῶν παρόντων ἕν ἀφελεῖν ἀρκεῖ, τὴν πρᾶσιν." 
Ἐπὶ τούτοις λεχϑεῖσι βοή τε μείξων ἀπήντησε τῷ Μαρ-- 
ago, καὶ πλείονες ot ϑαυμάξοντες ἐγένοντο τὸ μὴ κρα- 
τούμενον ὑπὸ χρημάτων τἀνδρὸς ἢ τὴν ἐν τοῖς πολέμοις 20 
ἀνδραγαϑίαν. Καὶ γὰρ οἷς φϑόνου τι καὶ ξήλου πρὸς 

αὐτὸν ὑπέκειτο τιμώμενον ἐκπρεπῶς, κἀκείνοις τότε 
τοῦ λαβεῖν μεγάλα τῷ μὴ λαβεῖν ἄξιος ἔδοξε. καὶ μᾶλλον 
αὐτοῦ τὴν ἀρετὴν ἠγάπησαν. ἀφ᾽ ἧς κατεφρόνει τηλι- 
κούτων, ἢ δ ὧν ἠξιοῦτο. Τὸ μὲν γὰρ εὖ χρῆσϑαι χρή-- 25 
μασι κάλλιόν ἐστιν ἢ ὅπλοις, τοῦ δὲ χρῆσϑαι τὸ μὴ 
δεῖσϑαι χρημάτων σεμνότερον. 

ΧΙ. Ἐπεὶ δὲ ἐπαύσατο βοῆς καὶ ϑορύβου τὸ πλῆϑος, 
ὑπολαβὼν ὁ Κομίνιος ..4λλ ἐκείνας ubv'* εἶπεν ,,0 συ- 
στρατιῶται. τὰς δωρεὰς οὐ δύνασϑε βιάξεσϑαι μὴ δεχό-- 30 
μενον τὸν ἄνδρα μηδὲ βουλόμενον λαβεῖν: ἣν δὲ οὐκ 
ἔστιν ἐπὶ τούτῳ διδομένην ἀπώσασϑαι, δῶμεν αὐτῷ καὶ 
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ψηφισώμεϑα: καλεῖσϑαι Κοριολανόν, εἰ μὴ καὶ πρὸ nudv 
ἡ πρᾶξις αὐτὴ τοῦτο δέδωκεν.“ς“ Ἐκ τούτου τρίτον ἔσχεν 
ὄνομα τὸν Κοριολανόν. Ὧι καὶ μάλιστα δῆλόν ἐστιν, 
ὅτι τῶν ὀνομάτων ἴδιον ἦν ὁ Γάϊος, τὸ δὲ δεύτερον οἰκίας 

5ἢ γένους κοινὸν ὁ Μάρκιος, τῷ δὲ τρίτῳ ὕστερον ἐχρή- 

σαντο πράξεώς τινος ἢ τύχης ἢ ἰδέας ἢ ἀρετῆς ἐπιϑέτῳ, 
καϑάπερ Ἕλληνες ἐτίϑεντο πράξεως μὲν ἐπώνυμον τὸν 

Σωτῆρα καὶ τὸν Καλλένικον, ἰδέας δὲ τὸν Φύσκωνα καὶ 
τὸν Γρυπόν, ἀρετῆς δὲ ie Εὐεργέτην xol τὸν Φιλά- 

10 δελφον, εὐτυχίας δὲ τὸν Εὐδαίμονα τῷ δευτέρῳ τῶν 
Βάττων. Ἐνίοις δὲ τῶν βασιλέων καὶ σκώμματα παρέ- 
Gyev ἐπικλήσεις, ὡς ̓ ἀντιγόνῳ τὸν Φώσωνα καὶ Πτολε-- 
μαίῳ τὸν 4d9vgov. Ἐπὶ πλέον δὲ τῷ γένει τούτῳ καὶ 
Ῥωμαῖοι κέχρηνται, Φιαδήματόν τινα τῶν Μετέλλων κα- 

15 λέσαντες. ὅτι πολὺν χρόνον ἕλκος ἔχων περιενόστει πε- 
ριδεδεμένος τὸ μέτωπον, ἕτερον δὲ Κέλερα σπεύσαντα 
p.69" ἡμέρας ὀλίγας τῆς τοῦ πατρὸς τελευτῆς ἐπιταφίους 
μονομάχων ἀγῶνας παρασχεῖν, τὸ τάχος καὶ τὴν ὀξύτητα 
τῆς παρασχευῆς ϑαυμάσαντες. ᾿Ενίους δὲ συντυχίᾳ 

25 γενέσεως μέχρι νῦν καλοῦσι, Πρόκλον μὲν, ἐὰν ἀποδη-- 
μοῦντος πατρὸς γένηται, de Ilócrovuov, ἂν τεϑνηκό-- 
τος᾿ ᾧ δ᾽ ἂν διδύμῳ γενομένῳ συμβῇ περιβιῶναι,. 9a- 
τέρου τελευτήσαντος, Οὐοπίσκον. Τῶν δὲ σωματικῶν 
οὐ μόνον Σύλλας οὐδὲ Νίψρους οὐδὲ Povgovg, ἀλλὰ 

20 καὶ Καίκους καὶ Κλωδίους ἐπωνυμίας τίέϑενται. καλῶς 

ἐθίζοντες μήτε τυφλότητα μήτ᾽ ἄλλην τινὰ σωματικὴν 916 
ἀτυχίαν ὄνειδος ἡγεῖσθαι μηδὲ λοιδορίαν, ἀλλ᾽ ὡς οἱ- 
κείοις ὑπακούειν ὀνόμασιν. ᾿4λλὰ ταῦτα μὲν ἑτέρῳ γένει 

γραφῆς προσήκει. 
30 XII. “Παυσαμένῳ δὲ τῷ πολέμῳ τὴν στάσιν ἐπήγειρον 

αὖϑις οἵ δημαγωγοὶ, καινὴν μὲν οὐδεμίαν αἰτίαν ἔχοντες 
οὐδ᾽ ἔγκλημα δίκαιον, ἃ δὲ ταῖς προτέραις αὐτῶν δια- 
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φοραῖς καὶ ταραχαῖς ἀναγκαίως ἐπηκολούϑησε κακά, 
ταῦτα ποιούμενοι πρόφασιν ἐπὶ τοὺς πατρικίους. 4σπο-- 
gos γὰρ ἡ πλείστη καὶ ἀγεώργητος ἀπελείφϑη τῆς χώρας, 
ἀγοφᾶς δ᾽ ἐπεισάκτου παρασκευὴν διὰ τὸν πόλεμον ὁ 
καιρὸς οὐκ ἔδωκεν. Ἰσχυρᾶς οὖν ἀπορίας γενομένης $ 
ὁρῶντες οἱ δημαγωγοὶ μήτ᾽ ἀγορὰν ἔχοντα μήτ᾽, εἰ 
παρῆν ἀγορά, χρημάτων εὐποροῦντα τὸν δῆμον, ἐνέβαλ- 
λον λόγους καὶ διαβολὰς κατὰ τῶν πλουσίων, ὡς ἐκεῖνοι 
τὸν λιμὸν ἐπάγοιεν αὐτοῖς ὑπὸ μνησικακίας. Ἐκ δὲ τῶν 
Οὐελιτρανῶν ἧκε πρεσβεία τὴν πόλιν παραδιδόντων 10 
καὶ δεομένων ἀποίκους ἀποστέλλειν. Νύσος γὰρ ἐμπε- 
σοῦσα λοιμώδης αὐτοῖς τοσοῦτον ὄλεϑρον καὶ φϑορὰν 
ἀπειργάσατο τῶν ἀνθρώπων, ὥστε μόλις τὸ δέκατον τοῦ 
παντὸς ἀπολειφϑῆναι μέρος. Ἔδοξεν οὖν τοῖς νοῦν 
ἔχουσιν εἰς δέον γεγονέναι καὶ κατὰ καιρὸν ἡ χρεία τῶν 15 
Οὐελιτρανῶν διά τε τὴν ἀπορίαν κουφισμοῦ δεομένοις, 
xai τὴν στάσιν ἅμα σκεδάσειν ἤλπιξον, εἰ τὸ ϑυρυβοῦν 
μάλιστα καὶ συνεπηρμένον τοῖς δημαγωγοῖς ὥσπερ πε- 
οίττωμα τῆς πόλεως νοσερὸν καὶ ταραχῶδες ἀποκαϑαρ-- 
ϑείη. Τούτους τε δὴ καταλέγοντες εἰς τὴν ἀποικίαν ἐξέ- 29 
πεμπον οἱ ὕπατοι, καὶ στρατείαν ἐπήγγελλον ἑτέροις ἐπὶ 
τοὺς Οὐολούσκους, ἀσχολίαν τε τῶν ἐμφυλίων μηχανώ-- 
μενοῖ ϑορύβων, καὶ νομίζοντες ἔν ὅπλοις καὶ στρατοπέδῳ 
καὶ κοινοῖς ἀγῶσιν αὖϑις γενομένους πλουσίους ὁμοῦ 
καὶ πένητας καὶ δημοτικοὺς καὶ πατρικίους ἡμερώτερον 25 
[ἂν ἢ διατεϑῆναι πρὸς ἀλλήλους καὶ ἥδιον. 

ΧΠΙ. Ἐνίσταντο δὲ λοιπὸν οἵ περὶ Σικίννιον καὶ 
Βροῦτον δημαγωγοί, βοῶντες ἔργον ὠμότατον αὐτοὺς 
τῷ πραοτάτῳ τῶν ὀνομάτων ἀποικίαν προσαγορεύσαν- 
τας ἀνθρώπους πένητας ὥσπερ εἰς βάραϑρον ὠϑεῖν. ἐκ- 30 
πέμποντας εἰς πόλιν ἀέρος τε νοσεροῦ καὶ νεχρῶν ἀτά- 
qav γέμουσαν, ἀλλοτρίῳ δαίμονι καὶ παλαμναίῳ συνοικι-- 
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fouévovg: εἶτα ὥσπερ οὐκ ἀρκουμένους τοὺς μὲν ὑπὸ 
λιμοῦ διολλύναι τῶν πολιτῶν, τοὺς δὲ λοιμῷ προσβάλ- 
λειν, ἔτι καὶ πόλεμον αὐϑαίρετον ἐπάγειν, ὅπως μηδὲν 
κακὸν ἀπῇ τῆς πόλεως, ὅτι δουλεύουσα τοῖς πλουσίοις 

ὅ ἀπεῖπε. Τοιούτων ἀναπιμπλάμενος λόγων ὁ δῆμος 
οὔτε τῷ καταλόγῳ προσήει τῶν ὑπάτων πρός τε τὴν 
ἀποικίαν διεβέβλητο. Τῆς. δὲ βουλῆς διαπορουμένης ὁ ὃ 
Μάρκιος ἤδη. μεστὸς ὧν ὄγκου καὶ μέγας γεγονὼς τῷ 
φρονήματι καὶ ϑαυμαξόμενος ὑπὸ τῶν κρατίστων gave- 

10 góg ἦν μάλιστα τοῖς δημαγωγοῖς ἀνθιστάμενος. Καὶ τὴν 
μὲν ἀποικίαν ἀπέστειλαν, ἐπιτιμίοις μεγάλοις τοὺς λα- 

χόντας ἐξελϑεῖν ἀναγκάσαντες" πρὸς δὲ τὴν στρατείαν 
παντάπασιν ἀπαγορευόντων, αὐτὸς ὁ Μάρκιος τούς τε 
πελάτας ἀναλαβὼν καὶ τῶν ἄλλων ὅσους ἔπεισε κατέ- 

15 δραμε τὴν ᾿Δντιατῶν χώραν. Καὶ πολὺν μὲν σῖτον εὑ-- 
φών, πολλῇ δὲ λείᾳ ϑρεμμάτων καὶ ἀνδραπόδων περι- 
τυχὼν, αὑτῷ μὲν οὐδὲν ἐξείλετο, τοὺς δὲ στρατευσαμέ- 
νους πολλὰ μὲν ἄγοντας ἔχων, πολλὰ δὲ φέροντας ἐπαν-- 

ἤλϑεν εἰς τὴν Ῥώμην, ὥστε τοὺς ἄλλους μεταμελομένους 
20 καὶ φϑονήσαντας τοῖς εὐπορήσασιν ἄχϑεσϑαι τῷ Μαρκίῳ 

καὶ. βαρύνεσϑαι τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ τὴν δύναμιν, ὡς 
ἐπὶ τὸν δῆμον αὐξομένην. 

XIV. Ὀλίγου δὲ χρόνου μετήει μὲν ὑπατείαν ὁ Mág- 
κιος. ἐκάμπτοντο δὲ οἱ πολλοί, καὶ τὸν δῆμον αἰδώς τις 

45 εἶχεν ἄνδρα καὶ γένει καὶ ἀρετῇ πρῶτον ἀτιμάσαι καὶ 
καταβαλεῖν ἐπὶ τοσούτοις καὶ τηλικούτοις εὐεργετήμασι. 
Καὶ γὰρ ἔϑος ἦν τοῖς μετιοῦσι τὴν ἀρχὴν παρακαλεῖν 
καὶ δεξιοῦσϑαι τοὺς πολίτας ἐν ἱματίῳ κατιόντας εἰς τὴν 
ἀγορὰν ἄνευ χιτῶνος, εἴτε μᾶλλον ἐκταπεινοῦντας éxv- 29 

δοτοὺς τῷ σχήματι πρὸς τὴν δέησιν, εἴτε δεικνύντας οἷς 
ἦσαν ὠτειλαὶ προφανῆ τὰ σύμβολα τῆς ἀνδρείας. Οὐ 
γὰρ ὑποψίᾳ δήπου διανομῆς ἀργυρίου καὶ δεκασμῶν 
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ἄξωστον ἐβούλοντο προσιέναι καὶ ἀχίτωνα τοῖς πολίταις 
τὸν δεόμενον αὐτῶν ὀψὲ γὰρ μετὰ πολὺν χρόνον ὠνὴ 
καὶ πρᾶσις ἐπεισῆλϑε καὶ συνεμίγη ταῖς ἐκκλησιαστικαῖς 
ψήφοις ἀργύριον. Ἐκ δὲ τούτου καὶ δικαστῶν ϑιγοῦσα 
καὶ στρατοπέδων ἡ δωροδοκία περιέστησεν εἰς μοναρχίαν 5 
τὴν πόλιν, ἐξανδραποδισαμένη τὰ ὅπλα τοῖς χρήμασιν. 
Οὐ γὰρ κακῶς ἔοικεν εἰπεῖν ὁ εἰπὼν. ὅτι πρῶτος xavé- 
λυσε τὸν δῆμον 0 πρῶτος ἑστιάσας καὶ δεκάσας. Φαίνε-- 
ται δὲ κρύφα καὶ κατὰ μικρὸν ὑπορρέον οὐκ εὐθὺς ἔκ- 
δηλον ἐν Ῥώμῃ γενέσϑαι τὸ κακόν. Οὐ γὰρ ἴσμεν ὅστις 10 
ἦν ὁ δεκάσας πρῶτος ἐν Ῥώμῃ δῆμον ἢ δικαστήριον" 
᾿άἀϑήνησι δὲ λέγεται πρῶτος ἀργύριον δοῦναι δικασταῖς 
“Ἄνυτος 0 ἀνϑεμίωνος προδοσίας περὶ Πύλου κρινόμενος 
ἐν τοῖς Πελοποννησιακοῖς ἤδη τελευτῶσιν, ὁπηνίκα τὸ 
χρυσοῦν ἔτι γένος καὶ ἀκήρατον ἐν Ρώμῃ τὴν ἀγορὰν 15 
κατεῖχεν. 

XV. ᾿Δλλὰ τοῦ γε Μαρκίου πολλὰς ὑποφαίνοντος 
ὠτειλὰς ἀπὸ πολλῶν ἀγώνων, ἐν oig ἐπρώτευσεν éxca- 
καίδεκα ἔτη συνεχῶς στρατευόμενος. ἐδυσωποῦντο τὴν 
ἀρετήν, καὶ λόγον ἀλλήλοις ἐδίδοσαν ὡς ἐκεῖνον ἀπο-- 29 
δείξοντες. Ἐπεὶ δὲ τῆς ἡμέρας. ἐν 1j τὴν ψῆφον ἔδει φέ- 
ρέιν, ἐνστάσης ὁ Μάρκιος εἰς ἀγορὰν ἐνέβαλε σοβαρῶς 
ὑπὸ τῆς βουλῆς προπεμπόμενος͵ : καὶ πάντες οὗ πατρίκιοι 
περὶ αὐτὸν ἐγένοντο φανεροὶ πρὸς μηδὲν οὕτω μηδέποτε 
σπουδάσαντες, ἐξέπεσον αὖϑις οὗ πολλοὶ τῆς πρὸς αὖ-- 

τὸν εὐνοίας, εἰς τὸ νεμεσᾶν καὶ φϑονεῖν ὑποφερόμενοι. 
Προσῆν δὲ τῷ πάϑει τούτῳ καὶ δέος, εἰ γένοιτο τῆς 
ἀρχῆς κύριος ἀνὴρ ἀριστοκρατικὸς καὶ τοσοῦτον ἔχων ἐν 
τοῖς πατρικίοις ἀξίωμα, μὴ παντάπασιν ἀφέλοιτο τοῦ 
δήμου τὴν ἐλευϑερίαν. Οὕτω δὴ φρονήσαντες ἀπεψη- 80 
φίσαντο τὸν Μάρκιον. Ὡς δ᾽ ἀνηγορεύϑησαν ἕτεροι, 
βαρέως μὲν ἤνεγκεν ἡ βουλὴ δοκοῦσα προπεπηλακέσϑαι 
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μᾶλλον ἑαυτὴν ἢ τὸν Μάρκιον, αὐτὸς δ᾽ ἐκεῖνος οὐ με- 

τρίως ἔσχεν οὐδ᾽ ἐπιεικῶς πρὸς τὸ συμβεβηκός, ἅ ἅτε δὴ 
πλεῖστα τῷ ϑυμοειδεῖ καὶ φιλονείκῷῳ μέρει τῆς ψυχῆς. 

ὡς ἔχοντι μέγεϑος καὶ φρόνημα, κεχρημένος, τὸ δ᾽ éu- 
ὅδ βριϑὲς καὶ τὸ πρᾶον, οὗ τὸ πλεῖστον ἀρετῇ πολιτικῇ 
μέτεστιν, ἐγκεκραμένον οὐκ ἔχων ὑπὸ λόγου καὶ παιδείας, 
οὐδὲ τὴν ἐρημίᾳ ξύνοικον, ὡς Πλάτων ἔλεγεν, αὐϑά- 
δειαν εἰδὼς ὅτι δεῖ μάλιστα διαφεύγειν ἐπιχειροῦντα 
πράγμασι κοινοῖς καὶ ἀνθρώποις ὁμιλεῖν, καὶ γενέσϑαι 

10 τῆς πολλὰ γελωμένης ὑπ᾽ ἐνίων ἀνεξικακίας ἐραστήν. 
"AA ἁπλοῦς τις ὧν ἀεὶ καὶ ατενής, καὶ τὸ νικᾶν καὶ xoa - 
τεῖν ἁπάντων πάντως ἀνδρείας ἔργον ἡγούμενος, οὐκ 
ἀσϑενείας καὶ μαλακίας. ἐκ τοῦ πονοῦντος καὶ πεπον-- 
ϑότος μάλιστα τῆς ψυχῆς, ὥσπερ οἴδημα, τὸν ϑυμὸν 

15 ἀναδιδούσης, ἀπήει ταρἀχῆς μεστὸς ὧν καὶ πικρίας πρὸς 
τὸν δῆμον. Οἱ δ᾽ ἐν ἡλικίᾳ τῶν πατρικίων, ὅ τι περ ἦν 
ἐν τῇ πόλει μάλιστα γαυρούμενον εὐγενείᾳ καὶ ἀνθοῦν, 
ἀεί τε ϑαυμαστῶς ἐσπουδάκεσαν περὶ τὸν ἄνδρα, καὶ 
τότε προσκείμενοι καὶ παρόντες οὐκ ἐπὶ ἀγαϑῷ τὸν ϑυ-- 

0 μὸν ἐξερρίπιξον αὐτοῦ τῷ συναγανακτεῖν καὶ συναλγεῖν. 
Ἦν γὰρ ἡγεμὼν αὐτοῖς καὶ διδάσκαλος εὐμενὴς τῶν πο-- 
λεμικῶν ἐν ταῖς στρατείαις καὶ ξῆλον ἀρετῆς ἄνευ φϑό-- 
vov πρὸς ἀλλήλους γαυρῶσαι τοὺς κατορϑοῦντας. 

XVI. Ἐν τούτῳ δὲ σῖτος ἧκεν εἰς Ῥώμην, πολὺς μὲν 
25 ὠνητὸς ἐξ Ἰταλίας, οὐκ ἐλάττων δὲ δωρητὸς ἐκ Συρα- 

κουσῶν, Γέλωνος τοῦ τυράννου πέμψαντος ὥστε τοὺς 
πλείστους ἐν ἐλπέσι γενέσϑαι χρησταῖς, ἅμα τῆς ἀπορίας 997 
καὶ τῆς διαφορᾶς τὴν πόλιν ἀπαλλαγήσεσθαι προσδο- 
κῶντας. Εὐϑὺς οὖν βουλῆς ἀϑροισϑείσης περιχυϑ εὶς ὁ 

80 δῆμος ἔξωϑεν ἐκαραδόκει τὸ τέλος, ἐλπίξων ἀγορᾷ τε 

χρήσεσϑαι φιλανθρώπῳ καὶ προῖκα τὰς δωρεὰς νεμή-- 

σεσϑαι. Καὶ γὰρ ἔνδον ἦσαν of ταῦτα τὴν βουλὴν πεί- 
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Sovrsg. Ὁ μέντοι Μάρκιος ἀναστὰς σφόδρα καϑήψατο 
τῶν χαφιξομένων τοῖς πολλοῖς δημαγωγοὺς καὶ προδότας 
ἀποκαλῶν τῆς ἀριστοκρατίας καὶ σπέρματα πονηρὰ ϑρα- 
σύτητος καὶ ὕβρεως εἰς ὄχλον ἀφειμένα τρέφοντας «o9 
αὑτῶν, ἃ καλῶς μὲν εἶχε μὴ περιϊδεῖν ἐν ἀρχῇ φυόμενα ὁ 
μηδ᾽ ἰσχυρὸν ἀρχῇ τηλικαύτῃ ποιῆσαι τὸν δῆμον, ἤδη 
05 καὶ φοβερὸν εἶναι τῷ πάντα βουλομένοις αὐτοῖς ὑπάρ-- 
χειν καὶ μηδὲν ἄκοντας βιάξεσϑαι, μηδὲ πείϑεσϑαι τοῖς 
ὑπάτοις. ἀλλ᾽ ἀναρχίας ἔχοντας ἡγεμόνας ἰδίους ἄρχον-- 
τας προσαγορεύειν. Ἐπιδόσεις μὲν οὖν καὶ διανομάς, 10 
ὥσπερ Ἑλλήνων o( κράτιστα δημοκρατούμενοι, καϑέ- 
ξεσϑαι ψηφιξομένους ἔφη παντελῶς εἰς κοινὸν ὄλεθρον 
τὴν ἀπείϑειαν αὐτῶν ἐφοδιάξειν. ,,OU γὰρ χάριν γε δή- 
που φήσουσιν ἀπολαμβάνειν τῶν στρατειῶν. ἃς ἐγκατέ-- 
λιπον, καὶ τῶν ἀποστάσεων, αἷς προήκαντο τὴν πατρέδα, 15 
x«l τῶν διαβολῶν, ἃς ἐδέξαντο κατὰ τῆς βουλῆς" ἀλλ᾽ 
ὑφιεμένους διὰ φόβον καὶ κολακεύοντας ὑμᾶς ταῦτα 
διδόναι καὶ συγχωρεῖν ἐλπίσαντες, οὐδὲν ἕξουσι πέρας 
ἀπειϑείας, οὐδὲ παύσονται διαφερόμενοι καὶ στασιά- 
ἕξοντες. ὥστε τοῦτο μέν ἐστι κομιδῇ uavixóv: εἰ δὲ20 
σωφρονοῦμεν, ἀφαιρησόμεϑα τὴν δημαρχίαν αὐτῶν, 
ἀναίρεσιν οὖσαν ὑπατείας καὶ διάστασιν τῆς πόλεως, 
οὐχέτι μιᾶς, ὡς πρότερον, οὔσης. ἀλλὰ δεδεγμένης το-- 
μὴν μηδέποτε συμφῦναι μηδ᾽ ὁμοφρονῆσαι μηδὲ παύ- 
σασϑαι νοσοῦντας ἡμᾶς καὶ ταραττομένους ὑπ᾽ ἀλλή-- 38 
λῶν ἐάσουσαν."“ 

XVI. Πολλὰ τοιαῦτα λέγων ὁ Μάρκιος ὑπερφυῶς 
εἶχε τοὺς νέους συνενϑουσιῶντας αὐτῷ καὶ τοὺς πλου-- 

σίους ὀλίγου δεῖν ἅπαντας, μόνον ἐκεῖνον ἄνδρα τὴν 
πόλιν ἔχειν ἀήττητον καὶ ἀκολάκευτον βοῶντας. Ἔνιοι 80 
δὲ τῶν πρεσβυτέρων ἠναντιοῦντο, ὑφορώμενοι τὸ ἀπο-- 
βησόμενον. 4πέβη δὲ χρηστὸν οὐδέν. Οἵ τὸν δήμαρχοι 

2 PLUT. viT. I. 



434 ILAOTTAPXOT 216 

παρόντες, ὡς ἤσϑοντο τῇ γνώμῃ κρατοῦντα τὸν Mág- 
κιον, ἐξέδραμον εἰς τὸν ὄχλον μετὰ βοῆς παρακελευό-- 
μένοι συνίστασϑαι καὶ βοηϑεῖν αὐτοῖς τοὺς πολλούς. 
Ἐκκλησίας δὲ ϑορυβώδους γενομένης, καὶ τῶν λόγων, 

507g ὁ Μάρκιος εἶπεν, ἀναγορευϑέντων, ὀλίγον ἐδέησεν 
ἐμπεσεῖν ὑπ᾽ ὀργῆς φερόμενος εἰς τὴν βουλὴν ὃ δῆμος" 
οἱ δὲ δήμαρχοι τοῦ Μαρκίου τὴν αἰτίαν ἐποιοῦντο, καὶ 
πέμποντες ἐκάλουν αὐτὸν ἀπολογησόμενον. Ὡς δὲ πρὸς 
ὕβριν τοὺς πεμφϑέντας ἐξήλασεν ὑπηρέτας. αὐτοὶ μετὰ 

l0róv ἀγορανόμων ἧκον ἄξοντες βίᾳ τὸν ἄνδρα, καὶ τοῦ 
σώματος ἐπελαμβάνοντο. Συστάντες δ᾽ o( πατρίκιοι 
τοὺς μὲν δημάρχους ἀπετρέψαντο, τοῖς δ᾽ ἀγορανόμοις 
καὶ πληγὰς ἐνέβαλον. Τότε μὲν οὖν ἑσπέρα καταλα- 
βοῦσα τὴν ταραχὴν διέλυσεν" ἅμα δ᾽ ἡμέρᾳ τὸν δῆμον 

15 ἐξηγριωμένον ὁρῶντες οἵ ὕπατοι καὶ συντρέχοντα παν-- 
ταχόϑεν εἰς τὴν ἀγορὰν ἔδεισαν ὑπὲρ τῆς πόλεως, καὶ 
τὴν βουλὴν ἀϑροίσαντες ἐκέλευον σκοπεῖν, ὅπως ἐπι-- 
εἰκέσι λόγοις καὶ δόγμασι χρηστοῖς πραὔνωσι καὶ κατα- 
στήσωσι τοὺς πολλούς, ὡς οὐ φιλοτιμίας οὖσαν ὥραν 

20 οὐδ᾽ ὑπὲρ δόξης ἅμιλλαν. εἰ σωφρονοῦσιν. ἀλλὰ καιρὸν 
ἐπισφαλῆ καὶ ὀξὺν εὐγνώμονος πολιτείας καὶ φιλαν-- 
ϑρώπου δεόμενον. Εἰξάντων δὲ τῶν πλείστων προελ- 
ϑόντες ὡς ἐνῆν μάλιστα τῷ δήμῳ διελέγοντο καὶ κατε- 
πράδνον, ἀπολυόμενοέ τε τὰς διαβολὰς ἐπιεικῶς καὶ τῷ 

25 νουϑετοῦντι καὶ δάκνοντι μετρίως χρώμενοι. περὶ δὲ 
τιμῆς ὠνίων καὶ ἀγορᾶς οὐδὲν διοίσεσϑαι πρὸς αὐτοὺς . 
φάσχοντες. 

XVIIL Ὡς οὖν ἐνεδίδου τὸ πολὺ τοῦ δήμου καὶ 23 
φανερὸν ἦν τῷ κοσμίως καὶ σωφρόνως ἀκούειν ἀγό- 

80 μένον καὶ κηλούμενον, ἀνέστησαν οἵ δήμαρχοι. τῇ μὲν 
βουλῇ σωφρονούσῃ τὸν δῆμον ἀνθυπείξειν ὅσα καλῶς 
ἔχει φάσκοντες, τὸν δὲ Μάρκιον ἀπολογεῖσϑαι κελεύον- 
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τες; δἰ μή φησιν ἐπὶ συγχύσει τῆς πολιτείας καὶ κατα--: 
λύσει τοῦ δήμου τήν τε βουλὴν παροξύνειν καὶ καλού-- 
μενος oz αὐτῶν ἀπειϑῆσαι. τέλος δὲ τοὺς ἀγορανόμους 
τύπτων ἐν ἀγορᾷ καὶ προπηλακίζων ἐμφύλιον, ὅσον ἐπ᾽ 
αὐτῷ, πόλεμον ἐξεργάσασϑαι καὶ προαγαγεῖν εἰς ὅπλαδ 
τοὺς πολίτας. Ἔλεγον δὲ ταῦτα βουλόμενοι τὸν Mdág- 
XLOV ἢ ταπεινὸν ἀποδεῖξαι, παρὰ φύσιν ὑφέντα τὸ φρό- 
νημα καὶ ϑεραπεύοντα τὸν δῆμον, 7 τῇ φύσει ἀφώμενον 
ἀνήκεστον ἀπεργάσασϑαι τὴν πρὸς αὑτὸν ὀργήν" ὃ μᾶλ-- 
λον ἤλπιξον ὀρϑῶς στοχαζόμενοι τοῦ ἀνδρός. Ἔστη μὲν 10 
γὰρ ὡς ἀπολογησόμενος, καὶ παρέσχεν αὐτῷ σιωπὴν καὶ 
ἡσυχίαν ὁ δῆμος ὡς δ᾽ ἤρξατο πρὸς τοὺς ἀνθρώπους 
δεητικόν τινα λόγον προσδεχομένους οὐ μόνον ἐπαχϑεῖ 
παρρησίᾳ χρῆσϑαι καὶ πλείονι κατηγορίᾳ τῆς παρρησίας, 
ἀλλὰ καὶ τόνῳ φωνῆς καὶ διαϑέσει προσώπου τὴν ἐγγὺς 15 
ὑπεροψίας καὶ ὀλιγωρίας ἀφοβίαν ἐπιδεικνύμενος, ὁ μὲν 
δῆμος ἐξετραχύνθη καὶ φανερὸς ἦν δυσανασχετῶν καὶ 
βαρυνόμενος τοῖς λεγομένοις, τῶν δὲ δημάρχων ὁ ϑρα- 
σύτατος Σικίννιος μικρὰ τοῖς συνάρχουσι διαλεχϑ εἰς, 
εἶτ᾽ εἰς μέσον ἀναγορεύσας, ὡς ϑάνατος ὑπὸ τῶν 05-20 
μάρχων τοῦ Μαρκίου κατέγνωσται. προσέταξε τοῖς ἀγο-- 
ρανόμοις ἀναγαγόντας αὐτὸν ἐπὶ τὴν ἄκραν εὐϑὺς ὦσαι 
κατὰ τῆς ὑποκειμένης φάραγγος. ᾿Ζπτομένων Ób τῶν 
ἀγορανόμων τοῦ σώματος ἔδοξε μὲν καὶ τῶν δημοτῶν 
πολλοῖς φρικτὸν εἶναι τὸ γιγνόμενον καὶ ὑπερήφανον, 35 
of δὲ πατρίκιοι παντάπασιν ἐκστάντες καὶ περιπαϑή- 
σαντες ὥρμησαν ἀπὸ κραυγῆς βοηϑεῖν. of δὲ καὶ χερσὶ 
τοὺς ἐπιλαμβανομένους ἀνείργοντες καὶ καταμιγνύντες 
ἑαυτοῖς τὸν Μάρκιον" ἔνιοι δὲ καὶ τὰς χεῖρας ὀρέγοντες 
ἐδέοντο τῶν πολλῶν. ἐπειδὴ λόγου τε καὶ φωνῆς οὐδὲν 80 
ἔργον ἦν ἐν ἀκοσμίᾳ τοσαύτῃ καὶ ϑορύβοις. ἄχρι οὗ 
συμφρονήσαντες οἷ φίλοι καὶ οἰκεῖοι τῶν δημάρχων, ὡς 

28 * 
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ἄνευ φόνου πολλοῦ τῶν πατρικέων οὐκ ἔστιν ἐξαγαγεῖν 
οὐδὲ κολάσαι τὸν Μάρκιον, ἔπεισαν αὐτοὺς ἀφελεῖν τῆς 
τιμωρίας τὸ ἀλλόκοτον καὶ βαρύ, μὴ βίᾳ μηδ᾽ ἄκριτον 
ἀποχτιννύντας, ἀλλὰ τῷ δήμῳ ψῆφον ἐπενεγκεῖν ἀπο-- 

δόντας. Ἐκ τούτου καταστὰς 0 Σικίννιος ἠρώτα τοὺς 
πατρικίους, τί βουλόμενοι τὸν Μάρκιον ἀφαιροῦνται 
τοῦ δήμου βουλομένου κολάξειν. Ἐκείνων δὲ πάλιν &v- 
τερωτώντων .. Τί μὲν οὖν διανοεῖσϑε καὶ τί βούλεσϑε 
ὑμεῖς, ἄνδρα Ρωμαίων ἐν τοῖς ἀρίστοις ἄνευ κρίσεως ἐπὶ 

10 τιμωρίαν uv καὶ παράνομον οὕτως ἄγοντες s^ AAA 
ταύτην udv* εἶπεν ὁ Σικίννιος, slg μὴ ποιεῖσϑε πρό- 
φασιν διαφορᾶς καὶ στάσεως πρὸς τὸν δῆμον 0 γὰρ ἀξι- 
οὔτε,δίδωσιν ὑμῖν, κριϑῆναι τὸν ἄνδρα. Σοὶ δὲ, Μάρκιε, 
προαγορεύομεν εἰς τρίτην ἀγορὰν παρεῖναι καὶ πείθειν 

Ἰδτοὺς πολίτας, εἰ μηδὲν ἀδικεῖς, ὡς ψήφῳ κρινοῦντας."“ 
XIX. Τότε μὲν οὖν ἠγάπησαν oi πατρίκιοι τὴν διά-- 

λυσιν, καὶ τὸν Μάρκιον ἀσμένως ἔχοντες ἀπῆλϑον. Ἐν 
δὲ τῷ μεταξὺ χρόνῳ τῆς τρίτης ἀγορᾶς (ἀγορὰς δὲ ποιοῦσι 
Ῥωμαῖοι δι᾽ ἡμέρας ἐνάτης νουνδίνας καλοῦντες) ἐλπίδα 

20 μὲν αὐτοῖς παρέσχε διαχρούσεως στρατεία γενομένη πρὸς 
᾿Δντιάτας, ὡς μῆκος ἕξουσα καὶ χρόνον, ἐν ᾧ χειροήϑης 
ὁ δῆμος ἔσται τῆς ὀργῆς ἀπομαρανϑείσης ἢ παντελῶς 
ἐχπεσούσης δι᾽ ἀσχολίαν καὶ πόλεμον" ἐπειτα δ᾽, ὡς 
ταχὺ διαλυσάμενοι πρὸς τοὺς ᾿'ἀντιάτας ἐπανῆλθον, ἐγί- 

$6vovro σύνοδοι τῶν πατρικίων πολλάκις, δεδιότων καὶ 
σκοπούντων, ὅπως τόν τε Μάρκιον οὐ προήσονται τόν 
τε δῆμον αὖϑις οὐ παρέξουσιν ἐκταράττειν τοῖς δημα- 
γωγοῖς. "ἄππιος μὲν οὖν Κλαύδιος αἰτίαν ἔχων ἐν τοῖς 
μάλιστα μισόδημος εἶναι διεμαρτύρετο, λέγων τήν τε 

80 βουλὴν αὐτοὺς ἀναιρήσειν καὶ προήσεσθαι παντάπασι 
τὴν πολιτείαν, εἰ κύριον τῆς ψήφου κατὰ τῶν πατρικίων 
δέξονται γενόμενον τὸν δῆμον of ὃὲ πρεσβύτατοι καὶ 
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δημοτικώτατοι τοὐναντίον ἠξίουν oU χαλεπὸν οὐδὲ 
βαρύν. ἀλλὰ πρᾷον καὶ φιλάνϑρωπον ὑπὸ τῆς ἐξουσίας 
ἔσεσθαι τὸν δῆμον" οὐ γὰρ καταφρονοῦντι τῆς βουλῆς, 
ἀλλ᾽ οἰομένῳ καταφρονεῖσϑαι τιμὴν καὶ παραμυϑίέαν 
γενήσεσϑαι τὴν κρίσιν, ὥσϑ᾽ ἅμα τὴν ψῆφον λαβόντας ὃ 
ἀποϑήσεσϑαι τὴν ὀργήν. 

XX. Ὁρῶν οὖν ὁ Μάρκιος εὐνοίᾳ μὲν αὐτοῦ, φόβῳ 
δὲ τοῦ δήμου τὴν σύγκλητον ἀπορουμένην͵ ἠρώτησε τοὺς 
δημάρχους. τί κατηγοροῦσιν αὐτοῦ καὶ περὶ τίνος κρι-- 
ϑησόμενον ἐπὶ τὸν δῆμον ἐξάγουσιν. Εἰπόντων δ᾽ ἐκεί-- 10 
vov, ὅτι τυραννίς ἐστι τὸ ἔγκλημα καὶ τυραννεῖν δια-- 
νοούμενον ἀποδείξουσιν αὐτόν, οὕτως ἐξαναστὰς αὐτὸς 
ἔφη πρὸς τὸν δῆμον ἤδη βαδίξειν ἀπολογησόμενος καὶ 
μηδένα τρόπον κρίσεως μηδὲ, ἂν ἁλῷ, κολάσεως παραι-- 
τεῖσϑαι" »μόνον ὅπως“ ἔφη ..τοῦτο κατηγορήσητε καὶ 15 
μὴ “ψεύσησϑε τὴν βουλήν. * 'Qc δ᾽ ὡμολόγησαν. ἐπὶ 
τούτοις n κρίσις ἐγίνετο. Συνελϑόντος δὲ τοῦ δήμου 
πρῶτον μὲν οὐ κατὰ λόχους, ἀλλὰ κατὰ φυλὰς ἐβιάξοντο 
γένεσϑαι τὴν ψηφοφορίαν, τῶν εὐπόρων καὶ γνωρίμων 
καὶ στρατευομένων τὸν ἄπορον καὶ πολυπράγμονα καὶ 30 
τοῦ καλοῦ φροντίζοντα μηδὲν ὄχλον ἐπίπροσϑεν ταῖς 

ψήφοις ποιοῦντες. Ἔπειτα τὴν τυραννίδος ἀφέντες ai- 
τίαν ἀναπόδεικτὸν οὖσαν, ἐκείνων πάλιν ἐμέμνηντο τῶν 
λόγων, ovg ὁ Μάρκιος πρότερον εἶπεν ἐν τῇ βουλῇ,κω-- 
λύων μὲν ἐπευωνίσαι τὴν ἀγοράν. ἀφελέσϑαι δὲ τὴν 35 
δημαρχίαν τοῦ δήμου κελεύων. Καινὸν δὲ κατηγόρησαν 
αὐτοῦ κατηγόρημα τὴν διανομὴν τῶν λαφύρων. ἃ λαβὼν 
ἐκ τῆς ᾿Αντιατῶν χώρας οὐκ ἀνήνεγκεν εἰς τὸ δημόσιον, 
ἀλλὰ διένειμε τοῖς μεϑ᾽ αὑτοῦ στρατευομένοις" ὑφ᾽ οὗ 
δὴ καὶ μάλιστα λέγεται διαταραχϑῆναι τὸν Μάρκιον. Οὐ 80 
γὰρ προσεδόκησεν οὐδ᾽ εὐπόρησε πρὸς τὸν ὄχλον ἐκ τοῦ 
παραυτίκα λόγων πιϑανῶν, ἀλλ᾿ ἐπαινοῦντι τοὺς στρα- 
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τευσαμένους ἐθορύβησαν αὐτῷ πλείονες ὄντες ol μὴ 
στρατευσάμενοι. Τέλος δ᾽ οὖν ταῖς φυλαῖς τῆς ψήφου 

δοϑείσης ef καϑαιροῦσαι τρεῖς ἐγένοντο. Ἦν δὲ τίμημα 
τῆς καταδίκης ἀΐδιος φυγή. Μετὰ δὲ τὴν ἀναγόρευσιν 

56 μὲν δῆμος οὐδέποτε νικήσας μάχῃ πολεμίους τοσοῦτον 
ἐφρόνησεν, ὅσον τότε φρονῶν καὶ γεγηθὼς ἀπήει, τὴν 
δὲ βουλὴν ἄχος ἔσχε καὶ κατήφεια δεινὴ μεταμελομένην 
καὶ δυσφοροῦσαν ἐπὶ τῷ μὴ πάντα ποιῆσαι καὶ παϑεῖν 
πρότερον 7 περιϊδεῖν ὑβρίσαντα καὶ χρησάμενον ἐξουσίᾳ 

10 ro6c t1 τὸν δῆμον. Οὐδὲν δ᾽ ἔδει τότε πρὸς διάγνωσιν 
ἐσθῆτος ἢ ῆ παρασήμων ἑτέρων, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἣν δῆλος ὅτι 

δημότης ὃ χαίρων καὶ ὁ ὃ δυσφορῶν ὅτι πατρίχκιος. 
XXL Πλὴν αὐτὸς ὃ Μάρκιος ἀνέκπληκτος καὶ ἀτα- 

πείνωτος καὶ σχήματι καὶ βαδίσματι καὶ προσώπῳ καϑε- 
15 στηκὼς ἐν πᾶσι τοῖς ἄλλοις ἐφαίνετο πεπονϑόσιν ἀσυμ- 

παϑὴς ἑαυτῷ μόνος. οὐχ ὑπὸ λογισμοῦ καὶ πρᾳότητος, 
οὐδὲ τῷ φέρειν μετρίως τὸ συμβεβηκός, ἀλλ᾽ ἐμπαϑὴς 

ὧν ὑπ᾽ ὀργῆς καὶ βαρυφροσύνης, ὅπερ ἀγνοοῦσιν οἵ 
πολλοὶ λύπην οὖσαν. Ὅταν γὰρ εἰς ϑυμὸν μεταβάλῃ, 

30 καϑάπερ ἐχπυρωϑεῖσα τὸ ταπεινὸν ἀποβάλλει καὶ ἀρ- 
γόν" ἡ καὶ δοκεῖ δραστικὸς ὁ ϑυμούμενος ὡς ϑερμὸς ó 
πυρέττων, οἷον ἐν σφυγμῷ καὶ διατάσει καὶ ὄ ὀγχῷ yevo- 
μένης τῆς ψυχῆς. Ἐδήλωσε δὲ τοῖς ἔργοις αὐτίκα μάλα 
τὴν διάϑεσιν ταύτην ὁ Μάρκιος. Εἰσελϑὼν γὰρ οἴκαδε, 

35 καὶ τὴν μητέρα καὶ τὴν γυναῖχα μετὰ κλαυϑμοῦ καὶ βοῆς 25 
ὀλοφυρομένας ἀσπασάμενος καὶ κελεύσας μετρίως φέρειν 
τὸ συμβεβηχός, εὐϑὺς ἀπιὼν ἐβάδιξεν ἐπὶ τὰς πύλας. 
Ἐχεῖ δὲ τῶν πατρικίων ὁμοῦ τι πάντων προπεμπόντων 
αὐτὸν οὔτε τι λαβὼν οὔτε τινὸς δεηϑεὶς ἀπηλλάττετο, 

ϑυτρεῖς ἢ τέτταρας πελάτας ἔχων περὶ αὑτόν. Ἡμέρας δ᾽ 
ὀλίγας ἔν τισιν ἀγροῖς αὐτὸς καϑ᾽ ἑαυτὸν ὑπὸ πολλῶν 
διενεχϑεὶς διαλονισμῶν, οἵους ὁ ϑυμὸς ὑπέβαλλεν, ὥστ᾽ 
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οὔτ᾽ εἰς καλὸν οὔτε συμφέρον οὐδέν, ἀλλ᾽ ἢ τὸ Ῥωμαίους 
μετελθεῖν, ἐγίνωσκε πόλεμόν τινα βαρὺν καὶ ὅμορον 
ἀναστῆσαι ἐπ᾽ αὐτούς. ὍὭρμησεν οὖν διαπειρᾶσϑαι 
πρῶτον Οὐολούσκων, ἀκμάξοντας μὲν εἰδὼς ἔτι καὶ 
σώμασι καὶ χρήμασι, ταῖς δὲ γεγενημέναις ἔναγχος ἥτ--ὃ 
ταις οὐ τοσοῦτον ἀπολωλέναι τῆς δυνάμεως, ὅσον ἐγ- 
γεγονέναι φιλονεικίας αὐτοῖς καὶ ὀργῆς οἰόμενος. 

XXII. Ἦν δέτις ἀνὴρ £& ἀντίου πόλεως διά τε πλοῦ-- 
τον καὶ ἀνδρείαν καὶ γένους ἐπιφάνειαν ἀξίωμα βασι-- 
λικὸν ἔχων ἐν πᾶσιν Οὐολούσκοις, ὄνομα Τύλλος Augíi- 10 
διος. Ὑπὸ τούτου μισούμενον ὁ Μάρκιος ἑαυτὸν ὡς 
οὐδένα Ῥωμαίων ἐγίνωσκε: πολλάκις γὰρ ἐν ἀπειλαῖς 
καὶ προκχλήσεσι κατὰ τὰς μάχας γενόμενοι, καὶ κομπά-- 
σαντες διὰ τὸ ἐνάμιλλον, οἷα νεανιῶν πολεμικῶν qu- 
λοτιμίαι καὶ ζῆλοι φέρουσιν. ἴδιον προσεκτήσαντο τῷ 15 
κοινῷ τὸ x«v ἀλλήλων ἔχϑος. Οὐ μὴν ἀλλὰ μέγεϑός τι 
φρονήματος ἔχοντα τὸν Τύλλον ὁρῶν, καὶ μάλιστα δὴ 
Οὐολούσκων ἐπιϑυμοῦντα Ῥωμαίους λαβὴν παρασχόν-- 
τας ἐν μέρει κολοῦσαι, μαρτυρίαν ἀπέλιπε τῷ εἰπόντι" 
θυμῷ μάχεσϑαι χαλεπόν" ὃ γὰρ ἂν ϑέλῃ, ψυχῆς ὠν εἴ-- 30 
ται." Λαβὼν γὰρ ἐσθῆτα καὶ σκευήν, ἐν ἧ μάλιστα μὴ 
δόξειν ὃς ἦν ἔμελλεν ὁρώμενος, ὥσπερ Ὀδυσσεὺς 

ἀνδρῶν δυσμενέων κατέδυ πόλιν. 
XXIII. Ἦν δ᾽ ἑσπέρα, καὶ πολλοὶ μὲν αὐτῷ προσε-- 

τύγχανον, ἐγνώριξε δ᾽ οὐδείς. Ἐβάδιξεν οὖν ἐπὶ τὴν 35 
οὐκίαν τοῦ Τύλλου, καὶ παρεισελθὼν ἄφνω πρὸς τὴν 
ἑστίαν ἐκάϑισε σιωπῇ, καὶ τὴν κεφαλὴν ἐγκαλυψάμενος 
ἡσυχίαν ἦγεν. Οἱ δὲ κατὰ τὴν οἰκίαν ϑαυμάσαντες ἀνα- 
στῆσαι μὲν οὐκ ἐτόλμησαν (ἦν γάρ τι καὶ περὶ αὐτὸν 
ἀξίωμα καὶ τοῦ σχήματος καὶ τῆς σιωπῆς), ἔφρασαν δὲ τῷ 80 
Τύλλῳ περὶ δεῖπνον ὄντι τὴν ἀτοπίαν τοῦ πράγματος. 
Ὁ δ᾽ ἐξαναστὰς ἧκε πρὸς αὐτὸν καὶ ἀνέκρινε, τίς ὧν 
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ἀφῖκται καὶ τίνων δεόμενος. Οὕτως οὖν ὁ Μάρκιος 
ἀποχαλυψάμενος καὶ μικρὸν ἀνασχών., Εἰ μήπω us 
γινώσκεις, ὦ Τύλλε" εἶπεν. ,,4AX ὁρῶν ἀπιστεῖς, ἀνάγκη 
μὲ κατήγορον ἐμαυτοῦ γενέσθαι" Γάϊός εἰμι Μάρκιος. ὃ 

δ πλεῖστα σὲ καὶ Οὐολούσκους ἐργασάμενος κακὰ καὶ τὴν 
οὐκ ἐῶσαν ἀρνεῖσϑαι ταῦτα περιφέρων προσηγορίαν τὸν 
Κοριολανόν. Οὐδὲν γὰρ ἄλλο τῶν πολλῶν πόνων καὶ 
κινδύνων ἐκείνων ἐκτησάμην ἔπαϑλον ἢ τὸ παράσημον 
ὄνομα τῆς πρὸς ὑμᾶς ἔχϑρας. Καὶ τοῦτό μοι περίεστιν 

10 ἀναφαίρετον τὰ δ᾽ ἄλλα ὁμοῦ πάντα φϑόνῳ δήμου καὶ 
ὕβρει. μαλακίᾳ δὲ καὶ προδοσίᾳ τῶν ἐν τέλει καὶ ἰσοτί-- 
μῶν ἀπεστέρημαι, καὶ φυγὰς ἐλήλαμαι καὶ γέγονα τῆς 
ἑστίας τῆς σῆς ἱκέτης. οὐχ ὑπὲρ ἀδείας καὶ σωτηρίας (τί 
γὰρ ἔδει μὲ δεῦρο ἥκειν φοβούμενον ἀποϑανεῖν ;) ἀλλὰ 

15 δίκας λαβεῖν χρήξων, καὶ λαμβάνων ἤδη παρὰ τῶν ἐκβαλ-- 
λόντων τῷ σὲ ποιεῖν ἐμαυτοῦ κύριον. Εἰ μὲν οὖν ἐστί 
σοι ϑυμὸς ἐπιχειρεῖν τοῖς πολεμίοις. ἴϑι ταῖς ἐμαῖς συμ- 
φοραῖς, ὦ γενναῖε, χρῆσαι. καὶ κοινὸν εὐτύχημα ποίη-- 
σον Οὐολούσκων τὴν ἐμὴν ἀτυχίαν, τοσούτῳ βέλτιον 

20 ὑπὲρ ὑμῶν πολεμήσοντος ἢ πρὸς ὑμᾶς, ὅσῳ πολεμοῦσι 
βέλτιον οἱ γινώσκοντες τὰ παρὰ τοῖς πολεμίοις τῶν 
ἀγνοούντων. Εἰ δ᾽ ἀπείρηκας. οὔτ᾽ ἐγὼ βούλομαι ξῆν 295 
οὔτε σοὶ καλῶς ἔχει σώξειν πάλαι μὲν ἐχϑρὸν ἄνδρα καὶ 
πολέμιον, νῦν δ᾽ ἀνωφελῆ καὶ ἄχρηστον.“ Ὡς οὖν ταῦτα 

250 Τύλλος ἤλουσεν͵ ἤσϑη τε ϑαυμαστῶς καὶ τὴν δεξιὰν 
ἐμβαλών , ̓ Δνίστασο““ εἶπεν... ὦ Μάρκιε, καὶ ϑάρρει. 
Μέγα γὰρ ἡμῖν ἀγαϑὸν ἥκεις διδοὺς σεαυτόν, ἔλπιξε δὲ 
μείζονα παρὰ Οὐολούσχων.““ Καὶ τότε μὲν εἱστία φιλο-- 
φρονούμενος τὸν Μάρκιον, ἐν δὲ ταῖς ἐπιούσαις ἡμέραις 

80 ἐβουλεύοντο περὶ τοῦ πολέμου καϑ᾽ ἑαυτούς. 
XXIV. Τὴν δὲ Ῥώμην ἥ τε τῶν πατρικίων δυσμένεια 

πρὸς τὸν δῆμον, οὐχ ἥκιστα τὴν τοῦ Μαρκίου καταδίκην 
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αἰτίαν ἐχόντων, ἐτάραττε, καὶ πολλὰ δαιμόνια μάντεις καὶ 
ἱερεῖς καὶ ἰδιῶται προσήγγελλον ἄξια φροντίδος. "Ev δὲ 
λέγεται τοιοῦτό τι γενέσϑαι. Τίτος ἦν detivos, ἀνὴρ 
οὐκ ἄγαν ἐπιφανής, ἀπράγμων δὲ καὶ μέτριος ἄλλως 
καὶ καϑαρὸς δεισιδαιμονίας, ἔτι δὲ μᾶλλον ἀλαξονεΐας. ὅ 
Οὗτος ὄναρ εἶδεν, ὡς τοῦ Διὸς εἰς ὄψιν ἥκοντος αὐτῷ 
καὶ κελεύοντος εἰπεῖν πρὸς τὴν σύγκλητον, ὅτι κακὸν 
τὸν ὀρχηστὴν ἔστειλαν αὐτῷ πρὸ τῆς πομπῆς καὶ ἀτερ- 
πέστατον. Ἰδὼν δὲ τὴν ὄψιν ἔλεγε μὴ πάνυ φροντέσαι 
τὸ πρῶτον" ὡς δὲ καὶ δεύτερον ἰδὼν καὶ τρίτον ἠμέλησε, 10 
παιδός τε χρηστοῦ ϑάνατον ἐπιδεῖν καὶ τοῦ σώματος 
ἄφνω παρεϑέντος ἀκρατὴς γενέσϑαι. Ταῦτα δ᾽ ἐν κλι-- 
νιδίῳ φοράδην κομισϑεὶς εἰς τὴν σύγκλητον ἀπήγγειλεν. 
᾿Δπαγγείλας δ᾽, ὥς φασιν, εὐθὺς ἤσϑετο δωννύμενον 
αὑτοῦ τὸ σῶμα, καὶ ἀναστὰς ἀπήει δι᾽ αὑτοῦ βαδίξων. 15 
Θαυμάσαντες οὖν ol βουλευταὶ πολλὴν ἐποιήσαντο τοῦ 
πράγματος ξήτησιν. Ἦν δὲ τοιοῦτον οἰκέτην τις αὑτοῦ 
παραδοὺς οἰχέταις ἑτέροις ἐκέλευσεν ἐξάγειν δι’ ἀγορᾶς 
μαστιγοῦντας, εἶτ᾽ ἀποκτεῖναι. Ταῦτα πράττουσιν αὐ-- 
τοῖς καὶ τὸν ἄνθρωπον αἰκιξομένοις͵ στροφᾶς τε παντο-- 20 
δαπὰς ὑπ᾽ ὀδύνης στρεφόμενον καὶ κινήσεις ἄλλας ἀτερ-- 
πεῖς τῷ περιπαϑεῖν κινούμενον, ἣ πομπὴ κατὰ τύχην 
ἠκολουϑήκει. Καὶ πολλοὶ μὲν ἐδυσχέραινον τῶν παρόν-- 
τῶν Mi A Ὁ t4 UJ e - LÀ , , 

| "οὔτ᾽ ὄψιν (A«gev ὁρῶντες οὔτε κινήσεις πρεπούσας, 
οὐδεὶς δ᾽ ἐπεξῆλθεν. ἀλλὰ λοιδορίαι μόνον ἐγένοντο καὶ 36 
κατάραι τῷ πικρῶς οὕτως κολάξοντι. Καὶ γὰρ ἐχρῶντο 
πολλῇ πρὸς τοὺς οἰκέτας ἐπιεικείᾳ τότε, διὰ αὐτουργίαν 

καὶ τὸ κοινωνεῖν διαίτης ἡμερώτερον ἔχοντες πρὸς αὐ 
τοὺς καὶ συνηϑέστερον. Ἦν δὲ μεγάλη κόλασις οἰκέτου 
πλημμελήσαντος, εἰ ξύλον ἁμάξης, à τὸν δυμὸν ὑπερεί- 30 
δουσιν, ἀράμενος διεξέλϑοι παρὰ τὴν γειτνίασιν. Ὁ γὰρ 
τοῦτο παϑὼν καὶ ὀφϑεὶς παρὰ τῶν συνοίκων καὶ γειτό-- 
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vov οὐκέτι πίστιν εἶχεν. Ἐκαλεῖτο δὲ φούρκιφερ᾽" ὃ γὰρ 
οἵ Ἕλληνες ὑποστάτην καὶ στήριγμα. τοῦτο Ῥωμαῖοι 
φούρκαν ὀνομάξουσιν. 

XXV. Ὡς οὖν ὁ Ματῖνος ἀπήγγειλε τὴν ὄψιν αὐτοῖς 
δκαὶ διηπόρουν, ὅστις ἦν ὁ τῆς πομπῆς τότε προηγού-- 
μενος ἀτερπὴς καὶ κακὸς ὀρχηστής, ἀνεμνήσϑησαν ἔνιοι 
διὰ τὴν ἀτοπίαν τῆς τιμωρίας ἐκείνου τοῦ ϑεράποντος, 
ὃν μαστιγοῦντες ἐξήγαγον δι᾿ ἀγορᾶς, εἶτ᾽ ἐθανάτωσαν. 
Συμφωνησάντων οὖν τῶν ἱερέων ὅ vs δεσπότης δίκην 

Ιο ἔδωκε, καὶ τῷ ϑεῷ τὴν πομπὴν καὶ τὰς ϑέας αὖϑις ἐξ 
ἀρχῆς ἐπετέλουν. Ἔοικεν οὖν ὁ Νομᾶς τά τ᾽ ἄλλα τῶν 
ἱερῶν σοφώτατος ἐξηγητὴς γεγονέναι, καὶ τοῦτο zayzá- 
Aog γε νομοϑετῆσαι πρὸς εὐλάβειαν αὐτοῖς. Ὅταν γὰρ 
ἄρχοντες ἢ ἱερεῖς πράττωσίτι τῶν ϑείων, ὁ κῆρυξ πρόεισι 

15 μεγάλῃ φωνῇ βοῶν - "Ox ἄγε. Σημαίνει δ᾽ ἡ φωνή" τοῦτο 
πρᾶττε, προσέχειν κελεύουσα τοῖς ἱεροῖς καὶ μηδὲν ἔργον 
ἐμβαλεῖν μεταξὺ μηδὲ χρείαν ἀσχολίας. ὡς τὰ πλεῖστα 
τῶν ἀνθρωπίνων ἀναγκαίῳ τινὶ τρόπῳ καὶ διὰ βίας 
περαινόμενα. Θυσίας δὲ καὶ πομπὰς καὶ ϑέας οὐ μόνον 

40 ἐξ αἰτίας τηλικαύτης. ἀλλὰ καὶ διὰ μικρὰς Ῥωμαίοις ἔϑος 
ἐστὶν ἀναλαμβάνειν. Ἵππου τε γὰρ ἑνὸς τῶν ἀγόντων 
τὰς καλουμένας ϑήσσας ἀτονήσαντος, καὶ πάλιν τοῦ ἦνι-- 92 
όχου τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ τὰς ἡνίας συλλαβόντος, αὖϑις 
ἐψηφίσαντο τὴν πομπὴν ἐπιτελεῖν. Ἐν δὲ τοῖς κάτω 

95 χρόνοις μίαν ϑυσίαν τριακοντάκις ἐποίησαν, ἀεί τινος 
ἐλλείμματος ἢ προσκρούσματος γίνεσϑαι δοκοῦντος. 
Τοιαύτη μὲν εὐλάβεια πρὸς τὸ ϑεῖον ἹΡωμαίων. 

XXVI. Ὁ δὲ Μάρκιος καὶ Τύλλος ἐν ᾿Αντίῳ τοῖς 
δυνατωτάτοις κρύφα διελέγοντο, καὶ παρεκάλουν, ἕως 

80 στασιάξουσιν οἵ ἹΡωμαῖοι πρὸς ἀλλήλους, τὸν πόλεμον 
ἐξενεγκεῖν. Τῶν δὲ δυσωπουμένων, ὅτι σπονδαὶ διέτεις 
ἦσαν αὐτοῖς καὶ ἀνοχαὶ γεγενημέναι, πρόφασιν αὐτοὶ 
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ἹῬΡωμαῖοι παρέσχον ἔκ τινος ὑποψίας ἢ διαβολῆς ἐν ϑέαις 
καὶ ἀγῶσι κηρύξαντες ἀπιέναι Οὐολούσκους πρὸ ἡλίου 
δύνοντος ἐκ τῆς πόλεως. Ἔνιοι δέ φασιν ἀπάτῃ τοῦ 
Μαρκίου καὶ δόλῳ γενέσϑαι τοῦτο, πέμψαντος εἰς Ῥώ-- 
μὴν πρὸς τοὺς ἄρχοντας οὐκ ἀληϑῆ κατήγορον τῶνδ 
Οὐολούσκων. ὡς ἐν ταῖς ϑέαις διανοουμένων ἐπιϑέ- 
σϑαι τοῖς Ῥωμαίοις καὶ τὴν πόλιν ἐμπιπρᾶν. Πάντας μὲν 
γὰρ αὐτοὺς τὸ κήρυγμα τοῦτο δυσμενεστέρους ἐποίησε 
τοῖς Ῥωμαίοις" ὁ δὲ Τύλλος ἐπὶ μεῖξον αἴρων τὸ πρᾶγμα 
καὶ παροξύνων τέλος ἔπεισε πέμψαντας εἰς Ῥώμην τήν 10 

v6 χώραν ἀπαιτεῖν καὶ τὰς πόλεις, ὅσας ἀφήρηνται πο-- 
λέμῳ τῶν Οὐολούσκων. Οἱ δὲ Ῥωμαῖοι τῶν πρέσβεων 
ἀκούσαντες ἠγανάκτησαν, καὶ ἀπεκρίναντο προτέρους 
μὲν ἀναλήψεσθαι τὰ ὅπλα τοὺς Οὐολούσκους. ὑστέρους 
δὲ καταϑήσεσϑαι Ρωμαίους. Ἐκ τούτου συναγαγὼν ἐκ-- τὸ 
κλησίαν πάνδημον ὁ Τύλλος, ἐπεὶ τὸν πόλεμον ἐψηφί- 
σαντο, συνεβούλευε τὸν Μάρκιον καλέσαι μηδὲν αὐτῷ 
μνησικακοῦντας, ἀλλὰ πιστεύσαντας. ὅτι συμμαχῶν 
ὠφελήσει ὅσα πολεμῶν οὐκ ἔβλαψεν. 

XXVIL Ἐπεὶ δὲ κληϑεὶς 0 Μάρκιος καὶ διαλεχϑεὶς 30 
πρὸς τὸ πλῆϑος οὐχ ἧττον ἀπὸ τῶν λόγων ἢ τῶν ὅπλων 
ἀνὴρ δεινὸς ἐφάνη καὶ πολεμικὸς καὶ τὸ φρονεῖν καὶ 
τολμᾶν περιττός, ἀποδείκνυται μετὰ Τύλλου στρατηγὸς 

αὐτοκράτωρ τοῦ πολέμου. “Ιεδιὼς δὲ τὸν χρόνον, ἐν ᾧ 
παρασκευάσασϑαι τοὺς Οὐολούσκους ἔδει, μὴ πολὺς γε-- 38 
νόμενος τὸν καιρὸν ἀφέληται τῆς πράξεως. τὰ μὲν ἄλλα 
τοὺς κατὰ πόλιν δυνατοὺς καὶ ἄρχοντας ἐκέλευε συνά- 

γειν καὶ πορίξειν, αὐτὸς δὲ τοὺς προϑυμοτάτους ἄνευ 
καταλόγου πείσας ἑκόντας αὐτῷ συνεξελϑεῖν ἐνέβαλεν 
εἰς τὴν τῶν Ῥωμαίων ἄφνω καὶ μηδενὸς προσδοκῶντος. 80 
ὍὌϑεν ηὐπόρησε λείας τοσαύτης, ὅσην ἄγοντας καὶ φέ- 
ρθοντας καὶ χρωμένους ἐν τῷ στρατοπέδῳ τοὺς Οὐο- 



444 ILAOTTAPXOT 226 

λούσκους ἀπειπεῖν. Ἦν δὲ μικρότατον ἔργον αὐτῷ τής 
στρατείας ἐκείνης ἡ εὐπορία καὶ τὸ πολλὰ βλάψαι καὶ 
κακῶσαι τὴν χώραν" οὗ δ᾽ ἕνεκα ταῦτ᾽ ἔπραττε, μέγα, 
τὸ τοὺς πατρικίους προσδιαβαλεῖν τῷ δήμῳ. Τὰ γὰρ 

5 ἄλλα πάντα λυμαινόμενος καὶ διαφϑείρων, τοὺς ἐκεί-- 
vov ἀγροὺς ἰσχυρῶς ἐφύλαττε, καὶ οὐκ εἴα κακουργεῖν 
οὐδὲ λαμβάνειν ἐξ ἐκείνων οὐδέν. Ὅϑεν ἐν διαβολαῖς 
ἔτι μᾶλλον ἐγένοντο καὶ ταραχαῖς πρὸς ἀλλήλους, οἵ μὲν 
πατρίκιοι τοῖς πολλοῖς ἐγκαλοῦντες ὡς ἄνδρα δυνατὸν 

10 ἀδίκως ἐκβαλοῦσιν, ὁ δὲ δῆμος ἐκείνους ἠτιᾶτο διὰ μνη-- 
σικακίαν ἐπάγειν τὸν Μάρκιον, εἶτα πολεμουμένων ἕτέ-- 
oov ϑεατὰς καϑῆσϑαι, φύλακα τοῦ πλούτου καὶ τῶν 
χρημάτων ἔξω τὸν πόλεμον αὐτὸν ἔχοντας. Ταῦτα δια- 
πραξάμενος ὁ Μάρκιος, καὶ μεγάλα πρὸς τὸ ϑαρρεῖν καὶ 

16 καταφρονεῖν τῶν πολεμίων τοὺς Οὐολούσκους ὠφελή-- 
σας, ἀπήγαγεν ἀσφαλῶς. 

XXVIIL Ἐπεὶ δὲ πᾶσα ταχὺ καὶ προϑύμως ἡ τῶν 
Οὐολούσκων δύναμις ἠθϑροίσϑη πολλὴ φανεῖσα, μέρος 
μὲν ἔγνωσαν ὑπολιπεῖν ταῖς πόλεσιν ὑπὲρ ἀσφαλείας, 

40 μέρει δὲ στρατεύειν ἐπὶ τοὺς ἹΡωμαίους - ἐλέσϑαι δὲ τῶν 
ἡγεμονιῶν ὁ Μάρκιος ἔδωκε τῷ Τύλλῳ τὴν ἑτέραν. Ὁ 
δὲ Τύλλος εἰπὼν, ὡς οὐδὲν ἀρετῇ λειπόμενον αὑτοῦ 
τὸν Μάρκιον ὁρᾷ, τύχῃ δὲ βελτίονι κεχρημένον ἐν ταῖς 99 
μάχαις ἁπάσαις, ἐκέλευσεν ἡγεῖσϑαι τῶν ἐξιόντων., «v- 

35 τὸς δὲ τάς τε πόλεις ὑπομένων φυλάξειν καὶ τοῖς στρα- 
τευομένοις ὑπουργήσειν τὰ πρόσφορα. Μᾶλλον οὖν 
ἐπιρρωσϑεὶς ὁ Μάρκιος ἐχώρει πρῶτον ἐπὶ Κίρκαιον, 
πόλιν ἀποικίδα Ῥωμαίων, καὶ ταύτην ἐνδοῦσαν ἕκου- 
σίως οὐδὲν ἠδίκησε. Μετὰ δὲ ταύτην ἐπόρϑει τὴν Aa- 

30vívov χώραν, ἐνταῦϑα προσμαχεῖσϑαι προσδεχόμενος 
αὐτῷ τοὺς Ῥωμαίους ὑπὲρ τῶν “ατίνων συμμάχων 
ὄντων καὶ πολλάκις αὐτοὺς ἐπικαλουμένων. Ἐπεὶ δὲ 
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καὶ τὸ πλῆϑος ἀπρόϑυμον ἐγένετο καὶ volg ὑπάτοις AC. 
γος ἔτι περιῆν τῆς ἀρχῆς χρόνος, ἐν à κινδυνεύειν οὐκ 
ἐβούλοντο. καὶ διὰ ταῦτα τοὺς “ατίνους ἀπέπεμψαν, 
οὕτως ὁ Μάρκιος ἐπ᾽ αὐτὰς τὰς πόλεις ἦγε, καὶ Τολερί- 
νους καὶ 4«ovixavovg καὶ Πεδανούς, ἔτι δὲ Βωλανοὺς ὅ 
ἀντιστάντας αὐτῷ κατὰ κράτος ἑλὼν τά τε σώματα λείαν 
ἐποιήσατο καὶ τὰ χρήματα διήρπασε. Τῶν δὲ προστιϑε- 
μένων ἐπιμέλειαν ἐποιεῖτο πολλήν, ὅπως μηδ᾽ ἄκοντος 
αὐτοῦ βλάπτοιντο, πορρωτάτω στρατοπεδεύων καὶ τῆς 
χώρας ἀπεχόμενος. 10 

ΧΧΙΧ. Ἐπεὶ δὲ καὶ Βόλλας πόλιν οὐ πλείους σταδίους 
ἑκατὸν ἀπέχουσαν τῆς Ῥώμης ἑλὼν χρημάτων πολλῶν 
ἐχράτησε καὶ πάντας ὀλίγου δεῖν τοὺς ἐν ἡλικίᾳ διέ- 
φϑειρε, τῶν δὲ Οὐολούσκων οὐδ᾽ οἵ μένειν ἐν ταῖς 
πόλεσι ταχϑέντες ἐκαρτέρουν, ἀλλ᾽ ἐφέροντο σὺν τοῖς 15 
ὅπλοις πρὸς τὸν Μάρκιον, ἕνα στρατηγὸν καὶ μόνον 

ἄρχοντα ἑαυτῶν γινώσκειν ἐκεῖνον εἶναι λέγοντες, ἦν 
ὄνομα κατὰ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν Ἰταλίαν μέγα καὶ δόξα 
ϑαυμαστή, τῆς ἀρετῆς ἑνὸς σώματος μεταϑέσει τοσοῦτον 
ἀπεργασαμένης τὸ παράλογον ἐν τοῖς πράγμασι. Τὰ δὲ 90 
τῶν Ῥωμαίων οὐδένα κόσμον εἶχε, μάχεσϑαι μὲν ἀπε- 
γνωκότων, ἐν δὲ συστάσεσι καὶ λόγοις στασιαστικοῖς 001— 
μέραι πρὸς ἀλλήλους ὄντων, ἄχρι οὗ Acoviviov ἀπηγ- 
γέλϑη περιτειχιξόμενον ὑπὸ τῶν πολεμίων, ὅπου καὶ 
ϑεῶν ἱερὰ Ῥωμαίοις πατρῴων ἀπέκειτο καὶ τοῦ γένους 95 
ἦσαν αὐτοῖς ἀρχαὶ διὰ τὸ πρώτην πόλιν ἐκείνην κτίσαι 
τὸν Αἰνείαν. Ἔκ δὲ τούτου θαυμαστὴ μὲν ἔσχε καὶ 
ἀϑρόα μεταβολὴ γνώμης τὸν δῆμον. ἄτοπος δὲ κομιδῇ 
καὶ παράλογος τοὺς πατρικίους. Ὁ μὲν γὰρ δῆμος ὧρ- 
μησε λύειν τὴν τοῦ Μαρκίου καταδίκην καὶ καλεῖν αὐὖ-- 30 
τον εἰς τὴν πόλιν. ἡ δὲ βουλὴ συναχϑεῖσα καὶ σκοποῦσα 
περὶ τοῦ βουλεύματος ἀπέγνω καὶ διεκώλυσεν, εἴτε 
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πάντως ἐνίστασϑαι φιλονεικοῦσα πᾶσιν olg ὃ δῆμος 
ἐσπούδαζεν, εἴτ᾽ ἄλλως χάριτι τοῦ δήμου τὸν ἄνδρα 
μὴ βουλομένη κατελθεῖν, εἴτε κἀκεῖνον αὐτὸν ἤδη πε- 
ποιημένη δι᾽ ὀργῆς. ὅτι πάντας ἐποίει κακῶς οὐχ ὑπὸ 

δπάντων ἀγνωμονηϑείς, καὶ τῆς πατρίδος αὑτὸν ἔδειξεν 
ἐχϑρόν, ἐν ἡ τὸ κυριώτατον καὶ κράτιστον μέρος ἐγί- 
νωσχε συμπαϑοῦν αὐτῷ καὶ συναδικούμενον. Ἐξενε-- 
χϑείσης δὲ τῆς γνώμης εἰς τοὺς πολλοὺς ὁ μὲν δῆμος 
ἄκυρος ἦν τοῦ ψήφῳ καὶ νόμῳ τι ποιεῖν ἄνευ προβου- 

Ιολεύματος, 
XXX. ὁ 0b Μάρκιος ἀκούσας ἔτι μᾶλλον ἐξετρα-- 

χύνϑη, καὶ τὴν πολιορκίαν ἀπολιπὼν ἐπὶ τὴν πόλιν ὑπ᾽ 
ὀργῆς ἐχώρει, καὶ περὶ τὰς λεγομένας Κλοιλίας τάφρους 
κατεστρατοπέδευσε τεσσαράκοντα τῆς πόλεως σταδίους 

18 ἀφεστώς. Ὀφϑεὶς δὲ φοβερὸς καὶ πολὺν ϑόρυβον παρα- 
σχὼν ὅμως ἐν τῷ παρόντι τὴν στάσιν ἔπαυσεν" οὐδεὶς 
γὰρ ἔτι τοῖς πολλοῖς ἐτόλμησεν ἀντειπεῖν οὔτ᾽ ἄρχων 
οὔτε βουλευτὴς περὶ τοῦ τὸν Μάρκιον κατάγειν. ἀλλ᾽ 
ὁρῶντες ἐν τῇ πόλει διαδρομὰς γυναικῶν καὶ πρὸς ἱεροῖς 

90 ἱκεσίας καὶ δάκρυα πρεσβυτῶν καὶ δεήσεις, πάντα δ᾽ 
ἐνδεᾶ τόλμης καὶ σωτηρίων λογισμῶν, συνέγνωσαν ὀρ- 
ϑῶς τὸν δῆμον ἐπὶ τὰς διαλλαγὰς τοῦ Μαρκίου τραπέ- 
σϑαι. τὴν δὲ βουλὴν τοῦ παντὸς ἁμαρτάνειν, ὅτε παύ-- 925 
σασϑαι καλῶς εἶχεν ὀργῆς καὶ μνησικακίας, ἀρχομένην. 

25 Ἔδοξεν οὖν πᾶσι πρέσβεις ἀποστεῖλαι πρὸς τὸν Μάρκιον 
ἐχείνῳ τε κάϑοδον διδόντας εἰς τὴν πατρίδα καὶ τὸν πό-- 
λεμον αὐτοῖς λῦσαι δεομένους. Οἱ δὲ πεμφϑέντες ἀπὸ 
βουλῆς ἦσαν μὲν ἐπιτήδειοι τῷ Μαρκίῳ. προσεδέχοντο 
0b πολλὴν περί γε τὰς πρώτας ἀπαντήσεις φιλοφρο- 

80 σύνην παρ᾽ ἀνδρὸς οἰκείου καὶ συνήϑους. Ἐγίνετο δὲ 
τοιοῦτον οὐδέν, ἀλλὰ διὰ τοῦ στρατοπέδου τῶν πολε-- 
μίων ἀχϑέντες ἐνετύγχανον αὐτῷ uev ὄγκου καϑεξομένῳ 
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καὶ βαρύτητος οὐκ ἀνεχτῆς. Ἔχων δὲ τοὺς πρώτους τῶν 
Οὐολούσκων περὶ αὑτὸν ἐκέλευε λέγειν ὧν δεόμενοι 
τυγχάνουσιν. Εἰπόντων δὲ λόγους ἐπιεικεῖς καὶ φιλαν-- 
ϑρώπους ἐν ἤϑει τῷ πρέποντι καὶ παυσαμένων, ἀπεκρί-- 
varo τὰ μὲν πικρῶς ὑπὲρ αὑτοῦ καὶ πρὸς ὀργὴν ὧν ϑ 
ἔπαϑε. τὰ δ᾽ ὑπὲρ τῶν Οὐολούσκων ὡς στρατηγός, 
ἀποδοῦναι τὰς πόλεις καὶ τὴν χώραν. ὅσην ἀπετέμοντο 
πολέμῳ. κελεύων, καὶ ψηφίσασϑαι Οὐολούσκοις ἰσοπο-- 
λιτείαν ἥνπερ Ματένοις" ἄλλην γὰρ οὐκ εἶναι βέβαιον ἢ 
τὴν ἐπὶ τοῖς ἴσοις καὶ δικαίοις ἀπαλλαγὴν τοῦ πολέμου. 10 
Χρόνον δὲ βουλῆς ἔδωκεν αὐτοῖς ἡμέρας τριάκοντα" 
καὶ τῶν πρέσβεων ἀπελϑόντων εὐϑὺς ἀνέξευξεν ἐκ τῆς 
χώρας. 

ΧΧΧΙ. Τοῦτο δὴ πρῶτον αἰτίαμα τῶν Οὐολούσκων 
οἱ πάλαι βαρυνόμενοι τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ φϑονοῦν-- i5 
veg ἐλάμβανον: ὧν ἦν καὶ ὁ Τύλλος, ἰδίᾳ μὲν ὑπὸ τοῦ 
Μαρκίου μηδὲν ἀδικούμενος, ἐν δ᾽ ἀνθρωπίνῳ πάϑει 
γεγονώς. Ἤχϑετο γὰρ ἡμαυρωμένος παντάπασι τῇ δόξῃ 
καὶ παρορώμενος ὑπὸ τῶν Οὐολούσκων, πάντα μόνον 
ἡγουμένων αὐτοῖς εἶναι τὸν Μάρκιον, τοὺς δὲ ἄλλους 30 
ἀξιούντων, ὅσον ἐκεῖνος αὐτοῖς μεταδώσει δυνάμεως καὶ 
ἀρχῆς͵ ἀγαπᾶν ἔχοντας. Ὅϑεν αἵ πρῶται κατηγορίαι 
χρύφα διεσπείροντο, καὶ συνιστάμενοι πρὸς ἀλλήλους 
ἠγανάκτουν καὶ προδοσίαν ἐκάλουν τὴν ἀνάξευξιν. οὐ 
τειχῶν οὐδ᾽ ὅπλων, ἀλλὰ καιρῶν, oig καὶ τάλλα πάντα 95 
σώξεσϑαι καὶ πάλιν ἀπολλυσϑαι πέφυκεν, ἡμερῶν 
τριάκοντα τῷ πολέμῳ δεδομένων, οὗ μείξονας οὐδὲν ἐν 

ἐλάττονι χρόνᾳ λαμβάνειν μεταβολάς. Καίτοι τὸν χρό-- 
vov τοῦτον ὃ Μάρκιος οὐκ ἀργὸν διῆγεν, ἀλλὰ τοὺς 
συμμάχους τῶν πολεμίων ἔφϑειρεν ἐπιὼν καὶ περιέ- 80 
κοπτὲ καὶ πόλεις ἕπτὰ μεγάλας καὶ πολυανϑρώπους 
ἔλαβεν. Ot δὲ Ῥωμαῖοι βοηϑεῖν μὲν οὐκ ἐτόλμων, ἀλλ᾽ 
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ὄκνου πλήρεις ἦσαν αὐτῶν cl ψυχαί, καὶ τοῖς ἐκνεναρ- 
κηκόσι κομιδῇ καὶ παραλελυμένοις σώμασιν ὁμοίως διεέ- 
XE£LVTO πρὸς τὸν πόλεμον. Ἐπεὶ δ᾽ ὁ χρόνος διῆλϑε καὶ 
παρῆν αὖϑις ὁ Μάρκιος μετὰ τῆς δυνάμεως ἁπάσης, ἐκ-- 

5 πέμπουσι πρεσβείαν πάλιν τοῦ Μαρκίου δεησομένην 
; ὑφέσϑαι τῆς ὀργῆς καὶ τοὺς Οὐολούσκους ἐκ τῆς χώρας 
ἀπαγαγόντα πράττειν καὶ λέγειν 0 τι ἂν ἀμφοτέροις οἴη-- 
ται βέλτιον εἷναι" φόβῳ μὲν γὰρ οὐδὲν ἐνδώσειν 'Po- 
μαίους. ἐὰν δὲ τινος τῶν φιλανθρώπων οἴηται δεῖν 

Ιοτυχεῖν τοὺς Οὐολούσκους, ἅπαν αὐτοῖς γενήσεσθαι τὰ 
ὅπλα καταϑεμένοις. Πρὸς ταῦϑ᾽ ὁ Μάρκιος ἔφη μηδὲν 
ὡς Οὐολούσκων ἀποκρίνεσθαι στρατηγός. ὡς δὲ Ῥω- 
μαίων ἔτι πολίτης παραινεῖν καὶ παρακαλεῖν μετριώτερα 
φρονήσαντας ἐπὶ τοῖς δικαίοις ἥκειν πρὸς αὐτὸν ἐν 

15 ἡμέραις τρισὶν à ἃ προκαλεῖται ψηφισαμένουρ᾽ εἰ δ᾽ ἕτερα 
δόξειε, γιγνώσκειν οὐκ οὖσαν αὐτοῖς ἄδειαν αὖϑις μετὰ 
λόγων κενῶν βαδίζουσιν εἰς τὸ στρατόπεδον. 

XXXIL ᾿ἘἘπανελθόντων δὲ τῶν πρέσβεων ἀκούσασα 
ἡ βουλὴ, καϑάπερ ἐν χειμῶνι πολλῷ καὶ κλύδωνι τῆς 

20 πόλεως, ἄρασα τὴν ἀφ᾽ ἱερᾶς ἀφῆκεν. Ὅσοι γὰρ ἦσαν 
ἱερεῖς ϑεῶν ἢ μυστηρίων ὀργιασταὶ ἢ φύλακες ἢ τὴν x 
οἰωνῶν πάτριον οὖσαν ἐκ παλαιῶν μαντικὴν ἔχοντες, 99x 
τούτους πάντας ἀπιέναι πρὸς τὸν Μάρκιον ἐψηφίσαντο, 
κεχοσμημένους ὡς ἦν ἑκάστῳ νόμος ἐν ταῖς ἱερουργίαις" 

25 λέγειν δὲ ταὐτὰ, καὶ παρακαλεῖν, ὅπως ἀπαλλάξας τὸν 
πόλεμον οὕτω διαλέγηται περὶ τῶν Οὐολούσκων τοῖς 
πολίταις. Ἐδέξατο μὲν οὖν εἰς τὸ στρατόπεδον τοὺς 
ἄνδρας, ἄλλο δ᾽ οὐδὲν ἔδωκεν οὐδ᾽ ἔπραξεν οὐδ᾽ εἶπε 
μαλακώτερον, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ οἷς πρότερον ἐκέλευε ποιεῖσϑαι 

30v&g διαλύσεις ἢ δέχεσϑαι τὸν πόλεμον. Ἐπανελϑόν- 
τῶν οὖν τῶν ἱερέων ἔδοξεν ἀτρεμοῦντας ἐν τῇ πόλει τὰ 
τείχη φυλάττειν καὶ προσβάλλοντας ἀποκρούεσϑαι τοὺς 
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πολεμίους, ἐν τῷ χρόνῳ μάλιστα xol τοῖς ἀπὸ τῆς τύχης 
παραλόγοις τιϑεμένοις τὰς ἐλπίδας, ἐπεὶ δι’ αὑτῶν γε 
σωτήριον οὐδὲν ἠπίσταντο πράττοντες, ἀλλὰ ταραχὴ 
καὶ πτοία καὶ φήμη πονηρὰ τὴν πόλιν κατεῖχεν, ἄχρι 
οὗ συνέβη τι πρᾶγμα τῶν πολλάκις ὑφ᾽ Ὁμήρου Asyo-5 
μένων, μὴ πάνυ δὲ πεῖϑον τοὺς πολλούς, ὅμοιον. 4έ- 
γοντος γὰρ αὐτοῦ καὶ ἀναφωνοῦντος ἐπὶ ταῖς μεγάλαις 
πράξεσι καὶ παραλόγοις 

Τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ φρεσὶ ϑῆκε ϑεὰ γλαυκώπις ᾿4ϑήνη" 
καὶ τὸ 10 

᾽4λλά τις ἀϑανάτων τρέψεν φρένας, ὅς γ᾽ ἐνὶ ϑυμῷ 
δήμου ϑῆκε φάτιν, 

καὶ τὸ : 
Ἤ τι ὀϊσσάμενος ἢ καὶ ϑεὸς ὡς ἐκέλευε" 

καταφρονοῦσιν ὡς ἀδυνάτοις πράγμασι καὶ μυϑεύμασιν 15 
ἀπίστοις τὸν ἑκάστου λογισμὸν τῆς προαιρέσεως ἄπιστον 
καϑιστάντος. Οὐ ποιεῖ δὲ τοῦτο Ὅμηρος, ἀλλὰ τὰ μὲν 
εἰκότα καὶ συνήϑη καὶ κατὰ λόγον περαινόμενα τῷ ἐφ᾽ 
ἡμῖν ἀποδίδωσι, καὶ λέγει δήπου πολλάκις 

«Αὐτὰρ ἐγὼ βούλευσα κατὰ μεγαλήτορα ϑυμόν 20 
καὶ - 

Ὃς φάτο, Πηλείωνι δ᾽ ἄχος yévev , ἐν δέ οἵ ἦτορ 
στήϑεσσιν λασίοισι διάνδιχα μερμήριξεν, 

καὶ πάλιν 
ἀλλὰ τὸν οὔ τι 95 

πεῖϑ᾽ ἀγαϑὰ φρονέοντα δαΐφρονα Βελλεροφόντην, 
ἐν δὲ ταῖς ἀτόποις καὶ παραβόλοις πράξεσι καὶ φορᾶς 
τινος ἐνθουσιώδους καὶ παραστάσεως δεομέναις οὐκ 

ἀναιροῦντα ποιεῖ τὸν ϑεόν, ἀλλὰ κινοῦντα τὴν προαί- 
ρεσιν. οὐδ᾽ ὁρμὰς ἐνεθγαξζόμενον, ἀλλὰ φαντασίας 00- 30 
μῶν ἀγωγούς, αἷς οὐδὲ ποιεῖ τὴν πρᾶξιν ἀκούσιον, ἀλλὰ 
τῷ ἑκουσίῳ δίδωσιν ἀρχὴν καὶ τὸ ϑαρρεῖν καὶ τὸ ἐλπί- 
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ξειν προστίϑησιν. Ἢ γὰρ ἀπαλλακτέον ὅλως. τὰ ϑεῖα 
πάσης αἰτίας καὶ ἀ ἀρχῆς τῶν xa9' ἡμᾶς, ἢ τίς ἂν ἄλλος 

elg τρόπος, o βοηϑοῦσιν ἀνϑρώποις καὶ συνεργοῦσιν, 

οὐ τὸ σῶμα δήπου πλάττοντες ἡμῶν οὐδὲ τὰς χεῖρας, ὡς 
5 δεῖ, μετατιϑέντες αὐτοὶ καὶ τοὺς πόδας, ἀλλὰ τῆς ψυχῆς 
τὸ πρακτικὸν καὶ προαιρετικὸν ἀρχαῖς τισι καὶ φαντα- 
σίαις καὶ ἐπινοίαις ἐγείροντες ἢ τοὐναντίον ἀποστρέφον-- 
τες καὶ ἱστάντες. 

ΧΧΧΠΙ. Ἐν δὲ τῇ Ῥώμῃ τότε τῶν γυναικῶν ἄλλαι 
10 μὲν πρὸς ἄλλοις (egoig, αἱ δὲ πλεῖσται καὶ δοκιμώταται 

περὶ τὸν τοῦ Καπιτωλίου Διὸς βωμὸν ἱκέτευον. Ἐν δὲ 
ταύταις ἦν ἡ Ποπλικόλα τοῦ μεγάλα καὶ πολλὰ Ῥωμαίους 
ἔν vs πολέμοις καὶ πολιτείαις ὠφελήσαντος ἀδελφὴ 
Οὐαλερία. Ποπλικόλας μὲν οὖν ἐτεϑνήχει πρότερον, 

ιὸ ὡς ἐν τοῖς περὶ ἐκείνου γεγραμμένοις ἱστορήκαμεν, ἡ ἡ δὲ 
Οὐαλερία δόξαν εἶχεν ἐν τῇ πόλει καὶ τιμήν, δοκοῦσα 
τῷ βίῳ μὴ καταισχύνειν τὸ γένος. Ὅπερ οὖν λέγω πά- 
ϑος ἐξαπίνης παϑοῦσα, καὶ κατ᾽ ἐπίνοιαν οὐκ ἀϑείαστον. 
ἁψαμένη τοῦ συμφέροντος, αὐτή τε ἀνέστη καὶ τὰς ἄλλας 

20 ἀναστήσασα πάσας ἧκεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν τῆς τοῦ Μαρκίου 
μητρὸς Οὐολουμνίας. Ως δ᾽ εἰσῆλϑε καὶ κατέλαβε μετὰ 
τῆς νυοῦ καϑεζομένην καὶ τὰ παιδία τοῦ "Μαρκίου πρὸς 
τοῖς κόλποις ἔχουσαν, ἐν κύκλῳ περιστήσασα τὰς γυναῖ- 

καρ αὐτῆς » Avo γε queis εἶπεν »ὦ Οὐολουμνία, καὶ 9 

3560, Οὐεργιλία, γυναῖκες ἥκομεν πρὸς γυναῖκας οὔτε 

βουλῆς ψηφισαμένης οὔτ᾽ ἄρχοντος κελεύσαντος, ἀλλ᾽ ὁ 
ϑεὸς ἡμῶν, ὡς ἔοικεν, οἰχτείρας τὴν ἱκετείαν, ὁρμὴν 
παρέστησε δευρὶ τραπέσϑαι πρὸς ὑμᾶς καὶ δεηϑῆναι 
σωτηρίαν μὲν αὑταῖς καὶ τοῖς ἄλλοις πολίταις, ὑμῖν δὲ 

80 πεισϑείσαις ἐπιφανεστέραν φέροντα δόξαν ἧς αἱ Σαβέ- 
νῶν ϑυγατέρες ἔσχον εἰς φιλίαν καὶ εἰρήνην ἐκ πολέμων 
συναγαγοῦσαι πατέρας καὶ ἄνδρας. ΖΙεῦτε πρὸς Μάρ- 
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xiov ἰοῦσαι μεϑ᾽ ἡμῶν συνάψασϑε τῆς ἱκετηρίας, καὶ 
μαρτυρήσατε τῇ πατρίδι μαρτυρίαν ἀληϑῆ καὶ δικαίαν, 
ὅτι πολλὰ πάσχουσα κακῶς οὐδὲν οὔτ᾽ ἔπραξε δεινὸν 
οὔτ᾽ ἐβούλευσε περὶ ὑμῶν δι’ ὀργὴν, ἀλλ᾿ ἀποδίδωσιν 
ὑμᾶς ἐκείνῳ κἂν μηδενὸς τυγχάνειν μέλλῃ τῶν ἐπιει--ὃ 
κῶμ.ς Ταῦτα τῆς Οὐαλερίας εἰπούσης ἀνεβόησαν at 
λοιπαὶ γυναῖκες» ἠμείψατο δὲ ἡ Οὐολουμνία. »Καὶ τῶν 
κοινῶν ἡμῖν συμφορῶν, e quefeegs ἔσον μέτεστι, καὶ 

ἰδίᾳ πράττομεν κακῶς ἀπολέσασαι τὴν Μαρκίου δόξαν 
καὶ ἀρετήν, τὸ σῶμα δ᾽ αὐτοῦ τοῖς τῶν πολεμίων ὅπλοις 10 
φρουρούμενον μᾶλλον ἢ σωξόμενον ἐφορῶσαι. Μέγιστον 
δ᾽ ἡμῖν τῶν ἀτυχημάτων ἐστίν, εἰ τὰ τῆς πατρίδος οὕτως 
ἐξησϑένηκεν, ὥστ᾽ ἐν ἡμῖν ἔχειν τὰς ἐλπέδας. Οὐκ οἶδα 
γάρ, εἴ τινα ποιήσεται λόγον ἡμῶν ἐκεῖνος, εἴ γε μηδένα 
ποιεῖται τῆς πατρίδος. ἣν καὶ μητρὸς καὶ γυναικὸς καὶ 15 
τέκνων προετίμησεν. Οὐ μὴν ἀλλὰ χρῆσϑε ἡμῖν λαβοῦ-- 
σαι καὶ κομέζετε πρὸς ἐκεῖνον. εἰ μηδὲν ἄλλο, ταῖς ὑπὲρ 
τῆς πατρίδος ἱκεσίαις ἐναποπνεῦσαι δυναμένας." 

XXXIV. Ἐκ τούτου τά τε παιδία καὶ τὴν Οὐεργιλίαν 
ἀναστήσασα μετὰ τῶν ἄλλων γυναικῶν ἐβάδιξεν εἰς τὸ 30 
στρατόπεδον τῶν Οὐολούσκων. Ἢ δ᾽ ὄψις αὐτῶν τό v 
οἰκτρὸν καὶ τοῖς πολεμίοις ἐνεποίησεν αἰδῶ καὶ σιωπήν. 
Ἔτυχε δ᾽ ὁ Μάρκιος ἐ ἐπὶ βήματος καϑεξόμενος μετὰ τῶν 
ἡγεμονικῶν. "Qc οὖν εἶδε προσιούσας τὰς γυναῖκας, 
ἐθαύμασεν - ἐπιγνοὺς δὲ τὴν μητέρα πρώτην βαδίζουσαν 25 
ἐβούλετο μὲν ἐμμένειν τοῖς ἀτρέπτοις ἐκείνοις καὶ ἀπα-- 
ραιτήτοις λογισμοῖς, γενόμενος δὲ τοῦ πάϑους ἐλάττων 
καὶ συνταραχϑεὶς πρὸς τὴν ὄψιν οὐκ ἔτλη καϑεξομένῳ 
προσελθεῖν, ἀλλὰ καταβὰς ϑᾶττον ἢ βάδην καὶ ἀπαντή-- 
σας πρώτην μὲν ἠσπάσατο τὴν μητέρα καὶ πλεῖστον χρό-- 80 
νον, εἶτα δὲ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα, μήτε δακρύων ἔτι 

* 
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μήτε τοῦ φιλοφρονεῖσθαι φειδόμενος, ἀλλ᾿ ὥσπερ ὑπὸ 
ῥεύματος φέρεσϑαι τοῦ πάϑους ἑαυτὸν ἐνδεδωκώς. 

ΧΧΧΥ. Ἐπεὶ δὲ τούτων ἄδην εἶχε καὶ τὴν μητέρα 
βουλομένην ἤδη λόγων ἄρχειν ἤσϑετο, τοὺς τῶν Οὐο- 

5 λούσκων προβούλους παραστησάμενος ἤκουσε τῆς Ovo- 
λουμνίας τοιαῦτα λεγούσης" ο'Ορᾷς μέν, ὦ παῖ, κἂν 
αὐταὶ μὴ λέγωμεν, ἐσθῆτι xal μορφῇ τῶν ἀϑλίων σω- 
μάτων τεκμαιρόμενος, οἵαν οἰκουρίαν ἡμῖν ἡ σὴ φυγὴ 
περιεποιήσατο" λόγισαι δὲ νῦν, ὡς ἀτυχέσταται πασῶν 

Ἰοἀφίγμεϑα γυναικῶν, αἷς τὸ ἥδιστον ϑέαμα φοβερώτατον 
ἡ τύχη πεποίηκεν. ἐμοὶ μὲν υἱόν, ταύτῃ δ᾽ ἄνδρα τοῖς 
τῆς πατρίδος τείχεσιν ἰδεῖν ἀντικαϑήμενον. Ὃ δ᾽ ἔστι 
τοῖς ἄλλοις ἀτυχίας πάσης καὶ κακοπραγίας παραμύϑιον, 

εὔχεσϑαι ϑεοῖς , uiv ἀπορώτατον γέγονεν. Οὐ γὰρ οἷόν 

1δτε καὶ τῇ πατρίδι νίκην ἅμα καὶ σοὶ σωτηρίαν αἰτεῖσϑαι 

παρὰ τῶν ϑεῶν, ἀλλ᾽ ἅ τις ἂν ἡμῖν καταράσαιτο τῶν 
ἐχϑρῶν, ταῦτα ταῖς ἡμετέραις ἔνεστιν εὐχαῖς. ᾿ἀνάγκη 
γὰρ ἢ τῆς πατρίδος ἢ σοῦ στέρεσθαι γυναικὶ σῇ καὶ 
τέκνοις. Ἐγὼ δ᾽ οὐ περιμενῶ ταύτην μοι διαιτῆσαι τὴν 

40 τύχην ξώσῃ τὸν πόλεμον, ἀλλ᾽ εἰ μή σε πείσαιμι φιλέαν 
καὶ ὁμόνοιαν [ἀντὶ ἢ διαφορᾶς καὶ κακῶν ϑέμενον ἀμφο-- 
τέρων εὐεργέτην γενέσϑαι μᾶλλον ἢ λυμεῶνα τῶν ἕτέ- 
ρῶν, οὕτω διανοοῦ καὶ παρασκεύαξε σεαυτόν, ὡς τῇ 
πατρίδι μὴ προσμῖξαι δυνάμενος πρὶν ἢ νεκρὰν ὑπερ-- 93 

25 βῆναι τὴν τεκοῦσαν. Οὐ γὰρ ἐκείνην us δεῖ τὴν ἡμέραν 
ἀναμένειν, ἐν ἧ τὸν υἱὸν ἐπόψομαι ϑριαμβευόμενον ὑπὸ 
τῶν πολιτῶν ἢ ϑριαμβεύοντα κατὰ τῆς πατρίδος. Εἰ 
μὲν οὖν ἀξιῶ σε τὴν πατρίδα σῶσαι Οὐολούσκους ἀπολέ- 
σαντα, χαλεπή σοι καὶ δυσδιαίτητος, ὦ παῖ, πρόκειται « 

80 σκέψις" οὔτε γὰρ διαφϑεῖραι τοὺς πολίτας καλὸν οὔτε 
τοὺς πεπιστευκότας προδοῦναι Óíxciov: νῦν δ᾽ ἀπαλ- 
λαγὴν κακῶν αἰτούμεϑα, σωτήριον μὲν ἀμφοτέροις 

/ 



235 ΓΑ͂ΙΟΣ MAPKIOX. 458 

ὁμοίως, ἔνδοξον δὲ καὶ καλὴν μᾶλλον Οὐολούσκοις, ὅτι 
τῷ κρατεῖν δόξουσι διδόναι τὰ μέγιστα τῶν ἀγαϑῶν, οὐχ 
ἧττον λαμβάνοντες, εἰρήνην καὶ φιλίαν, ὧν μάλιστα 

μὲν αἴτιος ἔσῃ γινομένων, μὴ γινομένων δὲ μόνος αἰτίαν 
ἕξεις παρ ἀμφοτέροις. ΄4δηλος δ᾽ ὧν ὁ πόλεμος τοῦτ᾽ 5 
ἔχει πρόδηλον. ὅτι σοι νικῶντι μὲν ἀλάστορι τῆς πατρί- 
δὸς εἶναι περέεστιν, ἡττώμενος δὲ δόξεις ὑπ᾽ ὀργῆς εὐερ-- 
γέταις ἀνδράσι καὶ φίλοις τῶν μεγίστων συμφορῶν «i- 
τιος γεγονέναι." 

ΧΧΧΥΙ. Ταῦτα τῆς Οὐολουμνίας λεγούσης ὁ Mág- 10 
κιος ἠκροᾶτο μηδὲν ἀποκρινόμενος. Ἐπεὶ δὲ καὶ παυσα-- 
μένης εἵστήκει σιωπῶν πολὺν χρόνον, αὖϑις ἡ Ovo- 
Aovuvía- ,, Τί σιγᾷς“ εἶπεν, ὦ παῖ; Πότερον ὀργῇ καὶ 
μνησικακίᾳ πάντα συγχωρεῖν καλόν, οὐ καλὸν δὲ μητρὶ 
χαρίσασϑαι δεομένῃ περὶ τηλικούτων; ἢ τὸ μεμνῆσϑαι 15 
πεπονϑότα κακῶς ἀνδρὶ μεγάλῳ προσήκει, τὸ δ᾽ εὐεργε- 
σίας. αἷς εὐεργετοῦνται παῖδες ὑπὸ τῶν τεκόντων, 
σέβεσϑαι καὶ τιμᾶν οὐκ ἀνδρὸς ἔργον ἐστὶ μεγάλου καὶ 
ἀγαϑοῦ; Καὶ μὴν οὐδενὶ μᾶλλον ἔπρεπε τηρεῖν χάριν, 
ὡς Goí, πικρῶς οὕτως ἀχαριστίαν ἐπεξιόντι. Καίτοι 39 
παρὰ τῆς πατρίδος ἤδη μεγάλας δίκας ἀπείληφας, τῇ 
μητρὶ δ᾽ οὐδεμίαν χάριν ἀποδέδωκας. Ἦν μὲν οὖν 
ὁσιώτατον ἄνευ τινὸς ἀνάγκης τυχεῖν με παρὰ σοῦ δεο-- 
μένην οὕτω καλῶν καὶ δικαίων - μὴ πείϑουσα δὲ τέ φεί-- 
δομαι τῆς ἐσχάτης ἐλπίδος ;““ Καὶ ταῦτ᾽ εἰποῦσα προσ-- 5 
πίπτει τοῖς ποσὶν αὐτοῦ μετὰ τῆς γυναικὸς ἅμα καὶ τῶν 
τέκνων. Ὁ δὲ Μάρκιος ἀναβοήσας." ., Οἷα εἴργασαί με, 
εὖ μῆτερ * ἐξανίστησιν αὐτὴν καὶ τὴν δεξιὰν πιέσας σφό-- 
δρα" .. Νενέκηκας" εἶπεν... εὐτυχῆ μὲν τῇ πατρίδι νίκην, 
ἐμοὶ δ᾽ ὀλέϑριον: ἄπειμι γὰρ ὑπὸ σοῦ μόνης ἡττώ-- 80 
pevog.* Τοῦτο δ᾽ εἰπὼν καὶ βραχέα τῇ μητρὶ καὶ τῇ γυ- 
ναικχὶ διαλεχϑ εὶς ἰδίῳ, τὰς μὲν ἀπέπεμψεν εἰς Ῥώμην πάλιν 
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αὐτὰς δεομένας, τῆς δὲ νυκτὸς παρελθούσης ἀπήγαγεν 
Οὐολούσκους, οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον οὐδ᾽ ὁμοίως διακει- 
μένους ἅπαντας. Οἱ μὲν γὰρ ἐμέμφοντο καὶ τὸν ἄνδρα 
καὶ τὴν πρᾶξιν, οἱ δὲ οὐδέτερα, πρὸς διάλυσιν καὶ εἰρή-- 

δ vqv οἰκείως ἔχοντες, ἔνιοι δὲ δυσχεραίνοντες τὰ πραττό-- 

μενα τὸν Μάρκιον ὅμως οὐ πονηρὸν ἐνόμιξον, ἀλλὰ 
συγγνωστὸν ἐπικλασϑέντα τηλικαύταις ἀνάγκαις. ᾿άντ- 
εἴπε δ᾽ οὐδεὶς, ἀλλὰ πάντες εἵποντο τὴν ἀρετὴν μᾶλλον 
αὐτοῦ ϑαυμάζξοντες ἢ τὴν ἐξουσίαν. 

l0 XXXVII. Ὁ δὲ Ῥωμαίων δῆμος ἐν ὅσῳ φόβῳ καὶ κιν-- 
δύνῳ καϑειστήκει τοῦ πολέμου παρόντος αἴσϑησιν παρ- 
ἐσχε μᾶλλον λυϑέντος. “μα γὰρ ἀφεώρων τοὺς Οὐο- 
λούσκους ἀναζευγνύοντας οἵ περὶ τὰ τείχη, καὶ πᾶν εὐθὺς 
ἱερὸν ἀνεῴώγει στεφανηφορούντων ὥσπερ ἐπὶ νίκῃ καὶ 

15 ϑυόντων. Μάλιστα δὲ τῇ περὶ τὰς γυναῖκας ἀγαπήσει 
καὶ τιμῇ τῆς τε βουλῆς τοῦ τε πλήϑους ἅπαντος ἔνδηλος 
ἦν ἡ χαρὰ τῆς πόλεως, καὶ λεγόντων καὶ νομιζόντων 
γεγονέναι τῆς σωτηρίας περιφανῶς ἐκείνας αἰτίας. Ψη- 
φισαμένης δὲ τῆς βουλῆς, 0 τι ἂν αὑταῖς ἀξιώσωσι γε-- 

40 νέσϑαι πρὸς δόξαν ἢ χάριν, τοῦτο ποιῆσαι καὶ παρασχεῖν 
τοὺς ἄρχοντας. οὐδὲν ἠξίωσαν ἄλλο ἢ Τύχης γυναικείας 
ἱερὸν ἱδούσασϑαι. τὸ μὲν ἀνάλωμα συμβαλόμεναι παρ᾽ 
αὑτῶν. ἱερουργίας δὲ καὶ τιμάς, ὅσαι ϑεοῖς πρέπουσι, 
δημοσίᾳ τῆς πόλεως ἀναλαβούσης. Ἐπεὶ δὲ ἡ βουλὴ τὴν 9: 

25 μὲν φιλοτιμίαν ἐπήνεσε., δημοσίαις δὲ δαπάναις ἐποιή-- 
σατο τὸν νεὼν καὶ τὸ ἔδος, οὐδὲν ἧττον αὐτᾶὶ χρήματα 
συνεισενεγκοῦσαι δεύτερον ἄγαλμα κατεσκεύασαν. ὃ δὴ 
καί φασι Ῥωμαῖοι καϑιστάμενον ἐν τῷ ἱερῷ φϑέγξα- 
σϑαί τι τοιοῦτον" .,ϑεοφιλεῖ μὲ ϑεσμῷ γυναῖκες δεδώ- 

80 κατε." 

XXXVIIL Ταύτην καὶ δὶς γενέσϑαι τὴν φωνὴν uv- 
ϑολογοῦσιν, ἀγενήτοις ὅμοια καὶ χαλεπὰ πεισϑῆναι 
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πείϑοντες ἡμᾶς. Ἰδίοντα μὲν γὰρ ἀγάλματα φανῆναι καὶ 
δακρυρῤροοῦντα καί τινας μεϑιέντα νοτέδας αἱματώδεις 
οὐκ ἀδύνατόν ἐστι" καὶ γὰρ ξύλα καὶ λέϑοι πολλάκις 
μὲν εὐρῶτα συνάγουσι γόνιμον ὑγρότητος, πολλὰς δὲ 
χροιὰς ἀνιᾶσιν ἐξ ἑαυτῶν. καὶ δέχονται βαφὰς ἐκ τοῦ 5 
περιέχοντος, οἷς ἔνια σημαίνειν τὸ δαιμόνιον οὐδὲν dv . 
δόξειε κωλύειν. Ζυνατὸν δὲ καὶ μυγμῷ καὶ στεναγμῷ 
ψόφον ὅμοιον ἐκβάλλειν ἀγάλματα κατὰ ῥῆξιν ἢ διά-. 
στασιν μορίων βιαιοτέραν ἐν βάϑει γενομένην ἔναρϑρον 
δὲ φωνὴν καὶ διάλεκτον οὕτω σαφῆ καὶ περιττὴν καὶ 10 
ἀρτίστομον ἐν ἀψύχῳ γενέσϑαι παντάπασιν ἀμήχανον, 
εἰ μηδὲ τὴν ψυχὴν καὶ τὸν ϑεὸν ἄνευ σώματος ὀργανικοῦ 
καὶ διηομοσμένου μέρεσι λογικοῖς γέγονεν ἠχεῖν καὶ 
διαλέγεσϑαι. Ὅπου δ᾽ ἡμᾶς ἡ ἱστορία πολλοῖς ἀποβιά-- 
ξεται καὶ πιϑανοῖς μάρτυσιν, ἀνόμοιον αἰσϑήσει πάϑος 15 
ἐγγινόμενον τῷ φανταστικῷ τῆς ψυχῆς συναναπείϑει 
τὸ δόξαν. ὥσπερ ἐν ὕπνοις ἀκούειν οὐκ ἀκούοντες καὶ 
βλέπειν οὐ βλέποντες δοκοῦμεν. Οὐ μὴν ἀλλὰ τοῖς ὑπ᾽ 
εὐνοίας καὶ φιλίας πρὸς τὸν ϑεὸν ἄγαν ἐμπαϑῶς ἔχουσι 
καὶ μηδὲν ἀϑετεῖν μηδ᾽ ἀναίνεσϑαι τῶν τοιούτων δυνα-- 90 
μένοις μέγα πρὸς πίστιν ἐστὶ τὸ ϑαυμάσιον καὶ μὴ καϑ' 
ἡμᾶς τῆς τοῦ ϑεοῦ δυνάμεως. Οὐδὲν γὰρ οὐδαμῶς ἀν-- 
ϑρωπίνῳ προσέοικεν οὔτε φύσιν οὔτε κίνησιν οὔτε 
τέχνην οὔτ᾽ ἰσχύν, οὐδ᾽ εἴ τι ποιεῖ τῶν ἡμῖν ἀποιήτων 
καὶ μηχανᾶται τῶν ἀμηχάνων, παράλογόν ἐστιν, ἀλλὰ 9s 
μᾶλλον ἐν πᾶσι διαφέρων πολὺ μάλιστα τοῖς ἔργοις ἀνό-- 
μοιός ἐστι καὶ παρηλλαγμένος. ᾽4λλὰ τῶν μὲν ϑείων τὰ 
πολλά, καϑ' Ἡράκλειτον, ἀπιστίῃ διαφυγγάνει μὴ γι-- 
νώσκεσϑαι. 

XXXIX. Τὸν δὲ Μάρκιον, ὡς ἐπανῆλϑεν εἰς τὸ Ἅν- 30 

τιον ἀπὸ τῆς “στρατείας, μισῶν πάλαι καὶ βαρυνόμενος 
διὰ φϑόνον ὁ Τύλλος ἐπεβούλευεν ἀνελεῖν εὐθύς. ὡς 
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εἰ νῦν διαφύγοι, λαβὴν ἑτέραν οὐ παρέξοντα. Πολλοὺς 
ὃξ συστήσας καὶ παρασχευάσας ἐπὶ αὐτὸν ἐκέλευσεν 
εὐθύνας ὑποσχεῖν τοῖς Οὐολούσκοις ἀποδόντα τὴν ἀρ- 
χήν. Ὁ δὲ φοβούμενος ἰδιώτης γενέσθαι τοῦ Τύλλου 

5 στρατηγοῦντος καὶ δυναμένου μέγιστον ἐν τοῖς ἑαυτοῦ 
πολίταις. ἔλεγε τὴν ἀρχὴν ἀποδώσειν Οὐολούσκοις, ἐὰν 
κελεύωσι, καὶ γὰρ λαβεῖν πάντων κελευόντων. εὐθύνας 
δὲ διδόναι καὶ λόγον οὐδὲ νῦν παραιτεῖσθαι τοῖς βουλο-- 
μένοις ᾿ἀντιατῶν. Γενομένης οὖν ἐκκλησίας οἵ παρ- 

10 ἐσκευασμένοι τῶν δημαγωγῶν ἀνιστάμενοι παρώξυνον 
τὸ πλῆϑος. Ἐπεὶ δ᾽ ἀναστάντι τῷ Μαρκίῳ τὸ μὲν ἄγαν 
ϑορυβοῦν ὑπ᾽ αἰδοῦς ἐνεδίδου καὶ παρεῖχεν ἀδεῶς λέ- 
yew, οἵ δὲ βέλτιστοι καὶ μάλιστα χαίροντες εἰρήνῃ τῶν 
᾿Αντιατῶν ἐγένοντο φανεροὶ uev εὐνοίας ἀκουσόμενοι 

15 καὶ δικαίως κρινοῦντες, ἔδεισεν ὁ Τύλλος τὴν ἀπολο- 
γίαν τοῦ ἀνδρός. Ἦν γὰρ ἐν τοῖς μάλιστα δεινὸς εἰπεῖν, 
καὶ τὰ πρόσϑεν ἔργα μείζονα τὴν χάριν εἶχε τῆς ὕστερον 
αἰτίας; μᾶλλον δ᾽ ὅλως τὸ ἔγκλημα τοῦ μεγέϑους τῆς 

χάριτος ἦν μαρτύριον. Οὐ γὰρ ἂν ἔδοξαν ἀδικεῖσθαι 
20 rv Ῥώμην ὑποχείριον μὴ λαβόντες. εἰ μὴ τοῦ λαβεῖν 

ἐγγὺς ἐγένοντο διὰ Μάρκιον. Οὐκέτ οὖν ἔδοξε 0-9; 
μέλλειν οὐδὲ πειρᾶσϑαι τῶν πολλῶν. ἀλλ᾽ ἐγκραγόντες 
οὗ ϑρασύτατοι τῶν συνεστώτων. ὡς οὐκ ἔστιν ἀκου-- 
στέον οὐδὲ περιοπτέον Οὐολούσκοις τὸν προδότην τυ- 

23 ραννοῦντα καὶ μὴ κατατιϑέμενον τὴν ἀρχήν, προσπε- 
σόντες ἀϑρόοι διέφϑειραν αὐτόν, καὶ προσήμυνεν οὐδεὶς 
τῶν παρόντων. Ὅτι δὲ τοῖς πλείστοις οὐκ ἐπράχϑη κατὰ 
γνώμην, ἐδήλωσαν αὐτίκα συνδραμόντες ἐκ τῶν πόλεων 
ἐπὶ το σῶμα καὶ ϑάψαντες ἐντίμως καὶ τὸν τάφον ὅπλοις 

80καὶ λαφυροις κοσμήσαντες ὡς ἀριστέως καὶ στρατηγοῦ. 
Ῥωμαῖοι δὲ τὴν τελευτὴν πυϑόμενοι. ἄλλο μὲν οὐδὲν 
ἀπεδείξαντο σημεῖον οὔτε τιμῆς οὔτ᾽ ὀργῆς πρὸς αὐτόν, 
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αἰτησαμέναις δὲ ταῖς γυναιξὶν ἐπέτρεψαν ἀποπενϑῆσαι 
δέκα μῆνας. ὥσπερ ἔϑος ἦν ἑκάστῃ πατέρα καὶ παῖδα καὶ 
ἀδελφόν. Οὗτος γὰρ ἦν ὅρος τοῦ μακροτάτου πένϑους, 
ὃν ὥρισε Νομᾶς Πομπίλιος, ὡς ἐν τοῖς περὶ ἐκείνου ys- 
γραμμένοις δεδήλωται. Τὸν δὲ Μάρκιον εὐθὺς ἐπόϑειϑ 
τὰ Οὐολούσκων πράγματα. Πρῶτον μὲν γὰρ στασιά-- 
σαντες πρὸς Αἰχανοὺς συμμάχους καὶ φίλους ὄντας ὑπὲρ 
ἡγεμονίας ἄχρι τραυμάτων καὶ φόνων προῆλϑον. ἔπειτα 
μάχῃ κρατηϑέντες ὑπὸ Ῥωμαίων, ἐν 4 Τύλλος ἀπέϑανε 
καὶ τὸ ἀνθοῦν μάλιστα τῆς δυνάμεως διεφϑάρη, δια-- 10 
λύσεις αἰσχίστας ἠγάπησαν ὑπήκοοι γενόμενοι καὶ τὸ 
προσταττόμενον αὐτοῖς ποιήσειν ὁμολογήσαντες. 

[44 ΚΙΒΙΑΔΟΥ͂ ΚΑΙ ΚΟΡΙΟΜΑΝΟΥ 1$ 

ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ., 

Ι. Ἐκκειμένων δὲ τῶν πράξεων, ὅσας ἡγούμεϑα Ào- 
yov καὶ μνήμης ἀξίας εἶναι. τὰς μὲν πολεμικὰς ἐπὶ οὐδέ- 
τερον ποιούσας ῥοπὴν μερεληροό ὁρᾶν ἔστιν. Ὁμαλῶς γὰρ 90 

ἀμφότεροι πολλὰ μὲν στρατροτικῆς ἔργα τόλμης καὶ &v- 
δρείας. πολλὰ δὲ χαὶ τέχνης καὶ προνοίας στρατηγοῦντες 

ἐπεδείξαντο, πλὴν εἰ μή τις ϑέλοι τὸν ᾿Αλκιβιάδην, ὅτι 
καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλατταν ἐν πολλοῖς ἀγῶσι νικῶν 
καὶ κατορϑῶν διετέλεσεν, à ἀποφαίνειν τελειότερον στρα-- 25 
vqyóv: ἐπεὶ τό w& παρόντας καὶ ἄρχοντας ὀρϑοῦν ἀεὶ 
προδήλως τὰ οἰκεῖα καὶ ̓ προδηλότερον αὖ πάλιν βλάπτει» 
μεϑισταμένους ἀμφοτέροις ὑπῆρξε. Πολιτείαν δὲ τὴν 

μὲν ̓Αλκιβιάδου τὴν ἄγαν λαμυρὰν καὶ τὸ μὴ καϑαρεῦον 
ἀναγωγίας καὶ βωμολοχίας ἐν τῷ πρὸς χάριν ὁμιλεῖν τοῖς 30 
πολλοῖς οἵ σώφρονες ἐβδελύττοντο ; τὴν δὲ Μαρκίου 
παντάπασιν ἄχαριν καὶ ὑπερήφανον καὶ ὀλιγαρχικὴν 
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γενομένην ἐμίσησεν ὁ ὁ Ῥωμαίων δῆμος. Οὐδετέραν μὲν 
οὖν ἐπαινετέον - ὁ δὲ δημαγωγῶν καὶ χαριξόμενος τῶν 

ὅπως ov δόξουσι δημαγωγεῖν προπηλακιξόντων τοὺς 
πολλοὺς ἀμεμπτότερος" αἰσχρὸν μὲν γὰρ τὸ κολακεύειν 

ὃ δῆμον ἐπὶ τῷ δύνασϑαι, τὸ δ᾽ ἰσχύειν ἐκ τοῦ φοβερὸν 
εἷναι καὶ κακοῦν καὶ πιέζειν πρὸς τῷ αἰσχρῷ καὶ ἄδι-- 
κόν ἐστινι 

II. Ὅτι τοίνυν ἁπλοῦς τις ὁ Μάρκιος ὑπείληπται τῷ 
τρόπῳ γεγονέναι καὶ αὐθέχαστος, Ó δὲ ᾿Αλκιβιάδης 

10 πανοῦργος ἐν τῇ πολιτείᾳ καὶ ἀναλήϑης, οὐκ ἄδηλόν 
ἐστι. Μάλιστα δὲ κατηγοροῦσιν αὐτοῦ κακοήϑειαν καὶ 
ἀπάτην. ἧ τοὺς “ακεδαιμονίων πρέσβεις παρακρουσά- 
μενος, ὡς Θουκυδίδης ἱστόρηκε, τὴν εἰρήνην ἔλυσεν. 
"AAA αὕτη μὲν ἡ πολιτεία, καίπερ εἰς πόλεμον αὖϑις ἐμ-- 

15 βαλοῦσα τὴν πόλιν. ἰσχυρὰν ἐποίησε καὶ φοβεράν, τῆς 
"Μαντινέων xal Δργείων συμμαχίας δι’ ᾿4λκιβιάδου προσ- 
γενομένης" Μάρκιος δ᾽ ὅτι μὲν ἀπάτῃ καὶ αὐτὸς ἐξε-- 
πολέμωσε Ῥωμαίους καὶ Οὐολούσκους διαβαλὼν ψευδῶς 
τοὺς ἥκοντας ἐπὶ τὴν ϑέαν., Διονύσιος ἱστόρηκεν" ἡ δ᾽ 

20 αἰτία φαυλότερον ποιεῖ τὸ ἔργον. Οὐ γὰρ ἐκ φιλονεικίας 
οὐδὲ πολιτικῆς μάχης ἢ ἁμίλλης, ὡς ἐκεῖνος, ἀλλ᾽ ὀργῇ 
χαριξόμενος, παρ᾽ ἧς οὐδένα φησὶν ὁ Δίων ἀπολαβεῖν 93, 
χάριν, πολλὰ τῆς Ἰταλίας μέρη συνετάραξε καὶ πολλὰς 
πόλεις οὐδὲν ἀδικούσας τῷ πρὸς τὴν πατρίδα ϑυμῷ παρ- 

95 ἀανάλωσε. Καίτοι καὶ ᾿Αλκιβιάδης OU ὀργὴν μεγάλων 
αἴτιος συμφορῶν κατέστη τοῖς πολίταις. AAA ὅτε πρῶ- 

τον ἔγνω μεταμελομένους εὐγνωμόνησε, καὶ πάλιν ἀπορ- 
ριφεὶς οὐκ ἐφήσϑη τοῖς στρατηγοῖς ἁμαρτάνουσιν οὐδὲ 
παρεῖδε κακῶς βουλευομένους καὶ κινδυνεύοντας, ἀλλ᾽, 

80 ὅπερ ᾿Δφιστείδης ἐπαινεῖται μάλιστα πράξας πρὸς Θε- 

μιστοκλέα, τοῦτ᾽ ἐποίησε, πρὸς τοὺς τότ᾽ ἄρχοντας οὐ 
φίλους ὄντας ἐλθὼν καὶ φράσας τὸ δέον καὶ διδάξας. 
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Μάρκιος δὲ πρῶτον μὲν ὅλην κακῶς ἐποίει τὴν πόλυν 
οὐχ ὑφ᾽ ὅλης παϑών, ἀλλὰ τοῦ βελτίστου καὶ κρατίστου 
μέρους συναδικηϑέντος αὐτῷ καὶ συναλγήσαντος ἔπειτα 
πολλαῖς πρεσβείαις καὶ δεήσεσι μίαν ἰωμένων ὀργὴν καὶ 
ἄγνοιαν οὐ τεγχϑεὶς οὐδ᾽ εἴξας ἐδήλωσεν ἐπὶ τῷ δια- δ 
φϑεῖραι τὴν πατρίδα καὶ καταβαλεῖν. οὐχ ὅπως ἀπολάβῃ 
καὶ κατέλϑῃ, βαρὺν πόλεμον καὶ ἄσπονδον ἐπανῃρη- 
μένος. Τούτῳ δὲ φήσει τις διαφέρειν - ̓Αλκιβιάδην μὲν 
γὰρ ἐπιβουλευόμενον ὑπὸ Σπαρτιατῶν διὰ δέος ἅμα καὶ 
μῖσος αὐτῶν μεταστῆναι πρὸς ᾿ϑηναίους, Μαρκίῳ δὲ 10 
πάντα δίέκαια ποιοῦντας Οὐολούσκους οὐ καλῶς εἶχεν 
ἐγκαταλιπεῖν. Καὶ γὰρ ἡγεμὼν ἀποδέδεικτο καὶ μεγί- 
στην πίστιν εἶχε μετὰ δυνάμεως. οὐχ ὡς ἐκεῖνος, ἀπο- 
χρωμένων μᾶλλον ἢ χρωμένων αὐτῷ “ακεδαιμονίων, ἐν 
τῇ πόλει περιϊὼν καὶ κυλινδούμενος αὖϑις ἐν τῷ στρα-- 15 
τοπέδῳ τέλος εἰς τὰς Τισαφέρνου χεῖρας ἀφῆκεν αὑτόν" 
εἰ μὴ νὴ ze μὴ φϑαρῆναι τὰς ᾿ϑήνας παντάπασι πο-- 
ϑοῶν κατελθεῖν ἐθεράπευε. 

IIl. Χρήματα τοίνυν ὁ μὲν ᾿Αλκιβιάδης καὶ λαβεῖν 
οὐκ εὖ πολλάκις ἐκ δωροδοκιῶν καὶ διαϑέσϑαι κακῶς εἰς 90 

τρυφὴν καὶ ἀκολασίαν ἱστόρηται" Μάρκιον δὲ σὺν τιμῇ 
διδόντες οἵ στρατηγοὶ λαβεῖν οὐκ ἔπεισαν. Διὸ καὶ μά-- 
λιστα τοῖς πολλοῖς ἐπαχϑὴς ἦν ἐν ταῖς περὶ χρεῶν δια- 
φοραῖς πρὸς τὸν δῆμον, ὡς οὐκ ἐπὶ κέρδεσιν, ἀλλὰ OU 
ὕβριν καὶ περιφροσύνην τοῖς πένησιν ἐπηρεάξων. ᾿Αντί- 25 
πατρος μὲν οὖν ἐν ἐπιστολῇ τινι γράφων περὶ τῆς ᾽4ρι- 
στοτέλους τοῦ φιλοσόφου τελευτῆς .. Πρὸς τοῖς ἄλλοις“ 
φησὶν ,,0 ἀνὴρ καὶ τὸ πείϑειν εἶχε" ““ τὰς δὲ Μαρκίου 
πράξεις καὶ ἀρετὰς τοῦτο μὴ προσὸν ἐπαχϑεῖς ἐποίησεν 
αὐτοῖς τοῖς εὖ παϑοῦσι. τὸν ὄγκον αὐτοῦ καὶ τὴν ἐρημέᾳ 30 
σύνοικον, ὡς Πλάτων εἶπεν. αὐθάδειαν μὴ ὑπομείναν-- 
τας. Τοῦ δ᾽ ᾿Δλκιβιάδου τοὐναντίον ἐπισταμένου χρῆ- 
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σϑαι τοῖς προστυγχάνουσιν οἰκείως, οὐδὲν ϑαυμαστὸν ἐν 
οἷς κατώρϑου τὴν δόξαν ἀνϑεῖν μετ᾽ εὐνοίας καὶ τιμῆς 
εὐημεροῦσαν, ὅπου καὶ τῶν ἁμαρτημάτων ἔνια πολλά--: 
κις χάριν εἶχε καὶ ὥραν. Ὅϑεν οὗτος μὲν οὐ μικρὰ βλά- 

δψας οὐδ᾽ ὀλίγα τὴν πόλιν ὅμως ἀπεδείκνυτο πολλάκις 
ἡγεμὼν καὶ στρατηγός, ἐκεῖνος δὲ μετιὼν ἐπὶ πολλαῖς 
ἀριστείαις καὶ ἀνδραγαϑίαις ἀρχὴν προσήκουσαν ἐξέ- 
πεσεν. Οὕτω τὸν μὲν οὐδὲ πάσχοντες κακῶς ἐδύναντο 
μισεῖν of πολῖται, τῷ δὲ περιῆν ϑαυμαξομένῳ μὴ φι- 

10 λεῖσϑαι. 

IV. Καὶ γάρ τοι Μάρκιος μὲν οὐδὲν ἀπεδείξατο τῇ 
πόλει στρατηγῶν, ἀλλὰ τοῖς πολεμίοις κατὰ τῆς πατρί- 

δος" ᾿Αλκιβιάδου δὲ καὶ στρατευομένου πολλάκις καὶ 
στρατηγοῦντος ἀπέλαυσαν οἱ ᾿4ϑηναῖοι" καὶ παρὼν 

15 ἐκράτει τῶν ἐχϑρῶν ὅσον ἐβούλετο, καὶ μὴ παρόντος 
ἴσχυσαν αἴ διαβολαί: Μάρκιος δὲ παρὼν ὑπὸ Ῥωμαίων 
κατεδικάσϑη. παρόντα δὲ Οὐολοῦσκοι διέφϑειραν, οὐ 
δικαίως μὲν οὐδ᾽ ὁσίως, αἰτίαν δὲ τοῦ εὐλόγου παρέσχεν 
αὐτός. ὅτι δημοσίᾳ τὰς διαλύσεις μὴ προσδεξάμενος, 

90 ἰδίᾳ δὲ πεισϑεὶς ὑπὸ τῶν γυναικῶν οὐκ ἔλυσε τὴν 38. 
ἔχϑραν, ἀλλὰ τοῦ πολέμου μένοντος ἀπώλεσε τὸν και- 

- ρὸν καὶ διέφϑειρε. Πείσαντα γὰρ ἔδει τοὺς πεπιστευκό- 
τας ἀπελϑεῖν, εἰ τοῦ πρὸς ἐκείνους δικαίου πλεῖστον 
ἐποιεῖτο λόγον. Εἰ δὲ μηδὲν ἐφρόντιζεν Οὐολούσκων, 

56 ἀλλὰ τὴν ὀργὴν ἐμπλῆσαι τὴν ἑαυτοῦ βουλόμενος ἐνῆγε 
τὸν πόλεμον, εἶτ᾽ ἔληξεν. οὐ διὰ τὴν μητέρα καλῶς εἶχε 
φείσασϑαι τῆς πατρίδος, ἀλλὰ σὺν τῇ πατρίδι τῆς μη- 

τρός. μέρος γὰρ ἦν καὶ ἡ μήτηρ καὶ ἡ γυνὴ τῆς πατρίδος, 
ἣν ἐπολιόρκει. Τὸ δὲ δημοσίαις ἱκεσίαις καὶ δεήσει 

80 πρέσβεων καὶ λιταῖς ἱερέων ἀπηνῶς χρησάμενον εἶτα 
χαρίσασϑαι τῇ μητρὶ τὴν ἀναχώρησιν. οὐ τῆς μητρὸς ἦν 
τιμή, ἀλλ᾽ ἀτιμία τῆς πατρίδος οἴκτῳ καὶ παραιτήσει διὰ 
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μίαν γυναῖκα σωξομένης, ὡς οὐκ ἀξίας σώξεσϑαι δὲ αὑ-- 
τήν. ᾿Ἐπίφϑονος γὰρ ἡ χάρις καὶ um καὶ ἀχάριστος 
ἀληϑῶς καὶ πρὸς οὐδετέρους ἔχουσα τὸ εὐγνῶμον ἀνε- 
χώρησε γὰρ μήτε πεισϑεὶς ὑπὸ τῶν πολεμουμένων μήτε 
πείσας τοὺς συμπολεμοῦντας. Ὧῶν αἴτιον ἁπάντων τὸδ 
ἀνομίλητον τοῦ τρόπου καὶ λίαν ὑπερήφανον καὶ αὔϑα- 
δες, δ καϑ᾽ αὑτὸ μὲν ἐπαχϑές ἐστι τοῖς πολλοῖς, τῷ δὲ 
φιλοτίμῳ προσὸν γένεται παντάπασιν ἄγριον καὶ ἀπα- 
ραίτητον. Οὐ γὰρ ϑεραπεύουσι τοὺς πολλοὺς ὡς μὴ 
δεόμενοι τιμῆς, εἶτα χαλεπαίνουσι μὴ τυγχάνοντες. Ἐπεὶ 10 
τό γε μὴ λιπαρῆ μηδὲ ϑεραπευτικὸν ὄχλων εἶναι καὶ 
Μέτελλος εἶχε xol Δριστείδης καὶ Ἐπαμεινώνδας" ἀλλὰ 
τῷ καταφρονεῖν ἀληϑῶς ὧν δῆμός ἐστι καὶ δοῦναι καὶ 
ἀφελέσϑαι κύριος ἐξοστρακιξόμενοι καὶ ἀποχειροτονού-- 
μενοι καὶ καταδικαξόμενοι πολλάκις οὐκ ὠργίζοντο τοῖς 15 
πολίταις ἀγνωμονοῦσιν, ἀλλ᾿ ἠγάπων αὖϑις μεταμελο-- 
μένους καὶ διηλλάττοντο παρακαλούντων. Τὸν γὰρ 
ἥκιστα ϑεραπευτικὸν ἥκιστα πρέπει τιμωρητικὸν εἶναι 
τῶν πολλῶν, ὡς τὸ χαλεπαίνειν μάλιστα μὴ τυγχάνοντα 
τῆς τιμῆς ἐκ τοῦ σφόδρα γλίχεσϑαν φυόμενον. 20 

V. ᾿Δλκιβιάδης μὲν ovv οὐκ ἠρνεῖτο τιμώμενος χαί- 
ρειν καὶ δυσφορεῖν παρορώμενος, ὅϑεν ἐπειρᾶτο προσ-- 
φιλὴς εἶναι τοῖς παροῦσι καὶ κεχαρισμένος" Μάρκιον δὲ 
ϑεραπεύειν μὲν οὐκ εἴα τοὺς τιμᾶν δυναμένους καὶ αὖὔ-- 
ἕξειν τὸ ὑπερήφανον, ὀργὴν δὲ καὶ λύπην ἀμελουμένῳ 25 
τὸ φιλότιμον παρεῖχε. Καὶ ταῦτ᾽ ἔστιν, ἅ τις ἂν αἰτιά-- 
σαιτο τοῦ ἀνδρός" τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα λαμπρά. Σωφρο- 
σύνης δὲ καὶ χρημάτων ἐγκρατείας ἕνεκα τοῖς ἀρίστοις 
καὶ καϑαρωτάτοις τῶν Ἑλλήνων ἄξιον αὐτὸν παραβάλ- 
λειν, οὐκ Aui. μὰ Ze τῷ ϑρασυτάτῳ περὶ ταῦτα 30 
καὶ ολιγωροτάτῳ τοῦ καλοῦ γενομένῳ. 
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)9tepo8. ὅν bem Cdjufgebraud) berausgegebeit bou ὦ. Gaade. 
5. 9fuff. 8. 1878. gef. 1 9arf. [SWit bem Zert be$ 3teppà 
1 9Xarf 20 351. 

&dulmsürterbud) au (Gornefius S9üwepos mit Bejonberer 
jSBeritdjid)tigung ber SBorajeofogie. 33om Dr. $. Gbeling. 
gt. 8. geb. 80 jp. 

Seorterbud) 3u beu qgabeín Des pfubrus. qyiir ben ΘΠ: 
gebraud) Deraus8gegeben pon θ΄. &djaibad). 2.90. 8. 1877. 
gef. 60 3B. [δὶ bem ext be8 Wübrua 90 3pf.] 

Worterbueh zu Siebelis' tirocinium poeticum. "Von 
A. Sechaubach. 4. Aufl. gr. 8. 1877. geh. 45 Pf 



πον». Lateinisch-deutsches und deutsch-lateinisches ὁ 

SCHUL-WÓRTERBUCH| 
von 

Friedrich Adolph Heinichen, 
Dr. der Phil, und Licentiaten der Theologie, Gyimnasialptorector a. D. 

und Professor. 

Erster Theil: Zweiter Theil: 

Lateinisch deutsch. Deutsch -lateinisch. 
9. Aufl. Lex -8. 1875. geh. 6 Mark. 9. Aufl. Lex.-8. 1817, geh. 5 Mark. 

Dieses neueste lateinische Wórterbuch ist für den ganzen Cursus des 
Gymnasial-Unterrichts bestimmt und hat bereits in den meisten Schulen 
Deutschlands Eingang gefunden. Seine Vorzüge vor ühnlichen compendiósen 
Worterbüchern sind allgemein anerkannt. 

528 4  98BMrterbud 

(vib's flletamorplofen. 

Dr. $3ofauneé Gicbelis. 
2. 9fujff. $8ejorgt bon ὅτ, 9Boíle. qr. 8. geb. 2 9Raxt τὸ Br. 

Der durch seine Ausgabe der Metamorphosen (9 Aufl. 1876) und anderer 
Sehulbücher rühmlichst bekannte Verfasser bietet in diesem Wórterbuche 
ein neues Hilfsmittel für das Verstündnis der Metamorphosen, das den Be- 
dürfnissen der Schule und der Wissenschaft gleichzeitig Rechnung trügt. 

ὅτ, fübher'e 

9ieaíferifou δεβ εἰ} ἢ τι 9 ftertfuma 
für Gymrmajien. 

Sünjte burdgüngig berbefferte 9Cujfage. 
Serausgegeben 

bon 

qroi Dr. far Crler, 
SDirectot beà8 Giymnafüm 3m Sida. 

Qer.-8. 9Xit bielem 9[bbilbungen. geb. 12 93Xart. 
Das Buch hat eine so aussérordentlicoh günstige Aufnahme gefunden, 

dass vier starke Auflagen rasch hintereinander nóthig wurden. Dasselbe wird 
vorzugsweise gern zu Prümien benutzt. 
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